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Orgány ČRDM

Činnost a projekty ČRDM v roce 2021

Mediální obraz v roce 2021

Hospodaření ČRDM

„
„Vzdělávejte děti a nebudete 
pak muset trestat dospělé.“ 
Pythagoras



Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2021 šetření k letním táborům. Podobná šetření byla realizována 
i v předešlých letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od 108 organizací (členské organizace ČRDM a krajských rad 
dětí a mládeže). Do šetření se zapojily i organizace, které nepatří mezi členy ČRDM a krajských rad dětí a mládeže, 
ale využívají pojištění přes ČRDM. Jedná se o 75 organizací. Dohromady bylo tedy získáno 2604 odpovědí z šetření.

Celkový počet účastíků táborů ............................... 90 051

Průměrný počet účástníků na táboře ...........................35
z toho do 14 let ....................................................................30

Počet vedoucích .....................................................................5

Průměrná cena tábora na 1 den ........................... 227 Kč

Základní data k táborům v roce 2021
„V táborovém světě 
nemá nuda šanci...“



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

V roce 2021 ČRDM sdružovala 101 člen-
ských organizací, včetně deseti 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 2021 do 
ČRDM vstoupila organizace CIRQUEON, 
z. ú. a Rada dětí a mládeže Pardubického 
kraje, z. s. K 14. 4. 2021 ukončila členství 
v ČRDM organizace ZIP – Zábava Informace 
Poradenství a pomoc.

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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Nejlepší vzpomínky 
zůstanou navždy.

„



„Díky novým kamarádům  
se mi vůbec skoro  

nestýskalo.“

Jaká byla průměrná doba  
trvání tábora?

4 %do 6 dní

7-9 dní

10-13 dní

14-16 dní

17-21 dní

23 %

14 %

48 %

7 %

22+ dní 4 %
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1/5

NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

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

AIESEC Česká republika 61379166 180 180

Aliquantulum, z. s. 27053784 73 63

Altus, z. s. 70151229 10 0

Asociace debatních klubů, z. s. 69058041 266 232

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. 67775861 6011 3674

Asociace malých debrujárů České republiky, spolek 46271066 1137 1029

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. 65999533 137 19

Asociace turistických oddílů mládeže ČR 44223846 9761 7846

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky 41695402 5494 734

AZIMUT 70516375 30 15

Boii, z. s. 26604477 21 0

CIRQUEON, z. ú. (členem od 15. 4. 2021) 28162919 0 0

CoderDojo Česká republika z. s. 7919611 197 165

Česká astronomická společnost 444537 716 32

Česká debatní společnost, z. s. 26656817 89 79

Česká tábornická unie, z. s. 418056 6164 4806

Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě, z. s. 15546764 55 53

Český svaz chovatelů, z. s. 443204 2771 2418

Český svaz ochránců přírody 103764 1636 1549

Členské  
organizace 
ČRDM  
v roce 2021
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NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek 26659034 220 119

Dorostová unie, z. s. 70148031 868 701

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 699 587

EXPEDICE NATURA, z. s. 408310 307 260

Fakescape, z. s. 7919280 30 28

Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z. s. 42193745 64 54

Gaudolino, z. s. 26659352 27 4

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 14613921 336 302

Hnutí Brontosaurus 408328 1301 889

HNUTÍ GO!, z. s. 66932254 5 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 40 0

Instruktoři Brno, z. s. 22879056 103 67

Jockey Club Malý Pěčín 26609878 54 47

Junák – český skaut, z. s. 409430 67959 54099

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. 45771529 33 20

Klub mladých Filadelfia, z. s. 69206341 222 187

Členské  
organizace 
ČRDM  
v roce 2021

2/5
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NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

KLUB PATHFINDER, z. s. 62939211 2359 1719

Klub přátel umění v České republice, z. s. 48512834 40 7

Kolpingovo dílo České republiky, z. s. 43379729 801 271

Kondor Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. 674648 848 716

Letní dům, z. ú. 65998201 0 0

Liga lesní moudrosti, z. s. 536474 1485 981

Lípa 2, spolek 70897891 60 20

Mladí chovatelé zvířat, z. s. 8940673 837 558

Mladí konzervativci, z. s. 44964633 700 380

Mladí ochránci přírody, z. s. 22875352 1795 1695

Mladí sociální demokraté, z. s. 563455 206 49

MOB – Mladí občané, z.s. 3285791 73 63

MOMA Morašice, z. s. 5110271 270 111

Moravská hasičská jednota 49459317 4941 741

Občanské sdružení Nedánov, z. s. 65765486 30 3

OS Rokršti, z. s. 26618231 54 36

Pionýr, z. s. 499161 15100 11486

Prázdninová škola Lipnice, z. s. 499099 203 9

PRÍMA DĚTI, z. s. 14891875 17 10

Projekt Odyssea, z. s. 26618745 13 2

Členské  
organizace 
ČRDM  
v roce 2021

3/5
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NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

Royal Rangers v ČR, z. s. 64122433 1610 1379

Salesiánské hnutí mládeže, z. s. 45248176 2910 2278

Salesiánské kluby mládeže, z. s. 65398599 965 740

Samostatná dětská organizace Vlčata 15053270 76 71

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z. s. 26518007 201 169

Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s. 27031225 409 189

Sdružení FILIA, z. s. 60554533 25 18

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 442739 70934 66061

Sdružení Klubko, z. s. 70632138 37 21

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. 48511200 263 100

Sdružení Roztoč, z. s. 26606551 590 438

Sdružení turistických a tábornických oddílů, z. s. 45768374 138 124

Slezská diakonie 65468562 190 190

SMARAGD, z. s. 26535777 71 57

Spojené ruce, z. s. 66000904 23 13

Společenství harmonie těla a ducha, z. s. 48550124 230 190

Společenství Romů na Moravě 44015178 180 140

Středisko Radost, z. s. 60552921 704 605

STUD, z. s. 64330346 17 2

T. O. Střelka, spolek 70870420 43 40

Členské  
organizace 
ČRDM  
v roce 2021

4/5
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NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

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 1

Vodní záchranná služba ČČK, z. s. 63835355 1567 872

YMCA v České republice 499498 3912 2625

z. s. Filadelfie 26548518 23 0

z. s. Klub dobré zprávy 26643618 26 15

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě, z. s. 531651 4130 3680

ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z. s. 2009510 40 11

ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc (ukončil členství k 14. 4. 2021) 70240205 12 4

Život trochu jinak, z. s. 22834401 16 2

Členské  
organizace 
ČRDM  
v roce 2021

5/5



„Ještě, že jsme se 
naučili posílat 

kouřové signály.“

11 %

ANO

NE

ČÁSTEČNĚ

49 %

40 %

Měli táborníci možnost používat 
mobilní telefon?
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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 Královéhradeckého kraje, z. s. 6779247

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

Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z. s. 9925805

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

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

Krajské rady 
dětí a mládeže
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Orgány ČRDM PŘEDSTAVENSTVO ČRDM
období 2020–2023

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA

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   
(Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy)

Ondřej Vojta  
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

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

KONTROLNÍ KOMISE ČRDM
Dne 16. 04. 2021 proběhl 10. Kongres ČRDM, který zvolil členy Kontrolní komise na období 2021–2023.

SLOŽENÍ KONTROLNÍ KOMISE 
před 10. Kongresem ČRDM (do 16. 4. 2021)

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.)

SLOŽENÍ KONTROLNÍ KOMISE 
po 10. Kongresu ČRDM (od 16. 4. 2021)

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.)

Kateřina Brejchová  
(Pionýr, z. s.) 



Účastnily se tábora děti 
se speciálními potřebami?

„Pomáhat kamarádům, 
když to potřebují, 

mě zahřálo u srdce.“

ANO

36 %

NE

64 %
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Kancelář ČRDM 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, Kristýna Jelínková

Partnerství pro vzdělávání 2030+,  
Rada Partnerství 
Aleš Sedláček 

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

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

Neon, Páteřní skupina 
Aleš Sedláček, Vlastimil Jura

Program mladých delegátů do OSN 
Simona Petrů, Kristina Šůsová

Divácká rada České televize 
Aleš Sedláček

 Zastupování 
ČRDM v jiných 
organizacích 
a institucích



Společně s kamarády 
dokážeme všechno.

„



„Největším 
dobrodružstvím 

byla noc pod širákem.“

Jaké měli táborníci ubytování?

83 %

17 %

1 %

STAN

PEVNÁ BUDOVA

JINÉ
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LEGISLATIVA A KOMUNIKACE  
SE STÁTNÍ SPRÁVOU

Aktivity ČRDM v oblasti legislativních změn a komu-
nikace se státní správou byly i v roce 2021 výrazně 
ovlivněny pandemií covid-19. Během jara zástupci 
ČRDM vyjednávali podmínky pro organizovanou čin-
nost s dětmi ve volném čase a také podmínky pro 
konání letních táborů. V rámci jednání proběhlo ně-
kolik schůzek s hlavní hygieničkou, pracovníky mini-
sterstva zdravotnictví a dále se senátory a poslanci, 
kteří se věnují oblasti zdravotnictví. Během jarního 
období ČRDM aktivně jednala s MŠMT o podmín-
kách mimořádné výzvy „Letní kempy“, kde se snažila 
alespoň na posledních chvíli poskytnout pohled „te-
rénu“ na realizaci aktivit uvedených ve výzvě. ČRDM 
se během roku tradičně zaměřovala na vyjednávání 
o navýšení finančních prostředků pro spolky, a to 
na jednání se státním tajemníkem, náměstky, pra-
covníky oddělení pro rozvoj mládeže apod. Jedním 
z výsledků jednání byl např. příslib vyhlášení inves-
tičních výzev MŠMT na rozsáhlejší i drobné investice 
v následujících letech, a to s přispěním šetření in-
vestičních potřeb v organizacích pracujících s mlá-
deží, které ČRDM v roce 2021 provedla. ČRDM rov-
něž připomínkovala vyhlášení dotační neinvestiční 
výzvy na rok 2022 a diskutovala se zástupci MŠMT 
o nastavení tzv. specifických aktivit uvedených ve 
výzvě. Během podzimu proběhlo jednání na MPSV, 
tématem bylo vyhodnocení první letní sezóny, kdy 
mohli dobrovolní vedoucí čerpat placené volno na 
letní tábory. ČRDM v roce 2021 rovněž navrhla kan-
didáta Lee Loudu do Rady ČT, do Rady však bohužel 
zvolen nebyl. ČRDM v podzimním období aktivně 
komunikovala se zástupci politických stran a snaži-
la se navrhnout úpravy jejich volebních programů 
s větším akcentem na témata podpory mládeže. 

S některými stranami následně ČRDM podepsala 
Memorandum o podpoře organizací dětí a mláde-
že. V úplném závěru roku ČRDM řešila se zástupci 
ministerstva průmyslu a obchodu kontroly organizá-
torů letních táborů ze strany živnostenských úřadů. 
Předmětem kontroly bylo podezření na neoprávně-
né podnikání při organizaci letních táborů. Snahou 
ČRDM bylo přesvědčit MPO, aby upustilo od kontrol 
subjektů, u kterých je zjevné, že organizaci letního 
tábora vykonávají jako vyvrcholení celoroční činnos-
ti a v rámci své hlavní činnosti.

72 HODIN

V roce 2021 oslavil projekt 72 hodin prvních de-
set let své existence. Obavy z nástupu další vlny 
pandemie covid-19 jsme tentokrát hodili za hlavu 
a rozhodli se jít do pořádání akce naplno. Pro týmy 
dobrovolníků jsme připravili opět několik novinek, 
tou nejvýraznější z nich bylo rozšíření nabídky saze-
nic o sazenice okrasných keřů. Sázení stromů se těší 
velké popularitě a doplnění sortimentu o okrasné 
keře se ukázalo být dobrým krokem vpřed. Celkem 
jsme mezi dobrovolníky rozdistribuovali 936 sazenic 
a uspokojili požadavky 95 projektů! Ze zkušenosti 
z minulého roku jsme ihned při registraci koordiná-
torům umožnili realizovat jejich projekty i v jiném 
termínu, než byl „oficiální“ termín 14.–17. 10. 2021.

Akci jsme otevřeli uspořádáním malého happenin-
gu. Koordinátoři nalezli ve svých balíčcích s mate-
riální podporou kromě jiného i malé píšťalky pro 
všechny, kteří se jejich projektu měli zúčastnit. Akci 
jsme odstartovali všichni společně zapískáním na 
píšťalky 14. října v pravé poledne. 

Kromě píšťalek jsme si pro malé dobrovolníky při-
pravili jako dárek ještě tradiční náramky. Pro koordi-
nátory jsme měli připravené tričko v novém designu, 
které bylo také možné si objednat na našich webo-
vých stránkách. Nechyběla ani podpora „uklízecích“ 
projektů, a to ve formě poskytnutých rukavic a pytlů 
na odpad. Každý projekt jsme také vybavili předtiš-
těným plakátem, který mohli koordinátoři využít pro 
propagaci svých projektů. 

Pro letošní rok se nám podařilo udržet dva strate-
gické partnery, a to Českou poštu, která nám vydat-
ně pomáhá při distribuci koordinátorských balíčků 
a balíků s objednávkami triček. Velmi si ceníme také 
strategického partnerství s ČT:D (Déčko), díky které-
mu se nám akci daří velmi dobře celostátně propa-
govat. I letos nám Déčko věnovalo týden před ter-
mínem projektu svůj vysílací čas v pořadu Zprávičky, 
kde také odvysílala reportáže z dílčích projektů.

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 něž dobrovolníci 
své projekty registrují. Jelikož se informační systé-
my neustále vyvíjejí, i letos jsme aktualizaci strá-
nek a jejich zlepšení věnovali nemálo času. Strán-
ky využíváme kromě samotných registrací a správy 
projektů především jako důležitý informační kanál. 
Zveřejňujeme zde tipy a náměty na témata projek-
tů, návody a postupy řešící úsporu energií apod. 
Nedílnou součástí je také příručka pro koordinátory 
s popisem pravidel akce a příručka první pomoci.  

Činnost  
a projekty ČRDM 
v roce 2021
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I přesto, že jsme se snažili akci plánovat v souladu 
s proticovidovými opatřeními, očekávali jsme, že 
tato mohou některé koordinátory od plánování vět-
ších dobrovolnických projektů odradit. Proto jsme 
i letos přišli s nabídkou účasti v tematických výzvách 
zaměřených především na problematiku ochrany 
životního prostředí. Účastníky výzev jsme motivova-
li k třídění odpadů a k šetření energiemi a vodou. 
„Odvážnější“ si pak mohli vyzkoušet, jaké je to vrátit 
se do období před „průmyslovou revolucí“, kdy nám 
v domácnosti nepomáhali žádní mechaničtí pomoc-
níci. Výzvy si vyzkoušelo přes 700 nadšenců.

STRUKTUROVANÝ DIALOG S MLÁDEŽÍ

Rok 2021 pokrýval druhou a třetí třetinu 8. cyklu EU 
dialogu mládeže. Proto v první polovině roku ještě 
probíhaly konzultace. V rámci konzultací jsme pořá-
dali různé aktivity k tématu Prostor a participace pro 
všechny. Oproti předpokladu, že debaty a workshopy 
proběhnou prezenčně v krajských městech, byla vět-
šina z nich online. To ale umožnilo zapojit se většímu 
množství mladých lidí z různých prostředí. Spolupra-
covali jsme na dlouhodobých projektech, jako je stu-
dentský projekt Pojďme vylepšit studentské samo-
správy. V první polovině roku jsme také šířili a starali 
se o zajištění odpovědí pro standardizované celoev-
ropské dotazníkové šetření k tématu participace.

Po skončení konzultací jsme organizovali evaluační 
setkání dobrovolníků a prezentovali výstupy. Výstu-
py jsme také zaslali ve Zprávě z konzultací, a ty se 
tak staly podkladem pro doporučení pro „akce mlá-
deže“. Akce mládeže jsou aktivity s konkrétním do-
padem na život mladých lidí. V druhé polovině roku 

2021 tak pokračoval dlouhodobý projekt student-
ských samospráv, proběhlo několik studentských se-
tkání a vznikl návrh příručky pro školní parlamenty. 

Dalšími akcemi mládeže byly akce vzdělávací a dis-
kusní. Pořádali jsme například workshop na Veletr-
hu aktivního občanství. Podporovali jsme menší pro-
jekty mladých lidí, jako byly lokální debaty s výstupy 
pro samosprávy. Na letních festivalech jsme měli 
informační stánek a pořádali jsme hry a debaty pro 
účastníky festivalů. Cílem bylo zviditelnit problema-
tiku nestejných možností participace a nerovností 
mezi různými sociálními skupinami a sdílet názory 
mladých lidí na politiku, na možnost pasivní i aktivní 
volby apod. 

Na podzim jsme zpracovali video o možnostech ob-
čanské angažovanosti s praktickým návodem k prů-
běhu nadcházejících voleb. Dále jsme se účastnili 
akcí partnerů projektu, jako bylo například vyhod-
nocení projektů studentů středních škol ze všech 
krajů, modelové zasedání orgánů Evropské unie 
nebo workshopy o dopadu změn evropské legislati-
vy na život mladých lidí a možnostech, jak tyto změ-
ny ovlivnit. Workshop na CVVZ v Holešově byl věno-
ván dopadu propojování formálního a neformálního 
vzdělávání na organizace pro děti a mládež. 

Ve druhé polovině roku se také zintenzivnila spolu-
práce na přípravách českého předsednictví. Účastnili 
jsme se jednání Evropské řídící skupiny v Paříži. Na 
Evropské konferenci mládeže v Mariboru jsme pre-
zentovali předsednický dokument tria Francie – Čes-
ká republika – Švédsko, shrnující cíle a harmonogram 
9. cyklu EU dialogu mládeže, a následně do tohoto 
dokumentu zapracovali připomínky zástupců rad 
mládeže. Zapojili jsme se do vyhodnocení 8. cyklu. 

Každý měsíc jsme se účastnili schůzky MŠMT, DZS, 
NPI a dalších aktérů k přípravě předsednictví. Zpra-
covali jsme návrhy harmonogramu Evropské konfe-
rence mládeže v Praze a jejího obsahu. Spolupra-
covali jsme na dalších dílčích úkolech ke konferenci 
a předsednictví, jako například výběr doplňkového 
programu, způsobu dopravy, seznamu účastníků, 
seznamu potřebných podkladů pro obsah konferen-
ce apod. 

V prosinci jsme realizovali kulatý stůl pro pracovní-
ky s mládeží týkající se hlavního tématu českého DG 
meetingu, který má v rámci českého předsednictví 
proběhnout v září 2022, a to propojování formální-
ho a neformálního vzdělávání.

Dalšími aktivitami v průběhu celého roku pak byly: 
•  implementace výsledků konzultací 8. cyklu EU dia-

logu mládeže
•  spolupráce se sítěmi a organizacemi na podporu 

práce s mládeží a informovanosti mládeže 
•  zajištění adekvátní přípravy národní reprezentace 

na Evropských konferencích mládeže, a to včetně 
přípravy mladých delegátů 

•  spolupráce Národní pracovní skupiny s Evropským 
portálem pro mládež

•  spolupráce s národními radami mládeže z jiných 
zemí 

•  zajištění zpětné vazby na národní úrovni na vstupy 
i výstupy celého procesu 

•  administrativní správa a ukončení projektu
•  evaluace projektu a shrnutí výsledků projektu, je-

jich šíření 
•  práva a rozvoj online prezentace projektu, propa-

gace projektu, rozesílka newsletterů
•  udržování a rozvoj databáze spolupracovníků 

a multiplikátorů a systematický kontakt s nimi
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ANALYTICKÉ CENTRUM 

Největším projektem Analytického centra byl v roce 
2021 projekt Hodnoty mladých, který byl ke konci 
roku úspěšně dokončen. Realizován byl společně 
s Radou mládeže Slovenska a za podpory širší od-
borné a vědecké komunity, zejména Institutu pro 
výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univer-
zity v Brně. Projekt se věnoval hodnotám v obec-
né populaci mladých lidí v Česku a na Slovensku. 
Speciálně však byla zaměřena pozornost na mladé 
lidi z vybraných členských organizací. Do projek-
tu a výzkumu se zapojilo 12 členských organizací 
ČRDM v rámci nichž probíhal sběr dat na náhodně 
vybraných souborech členů. Výzkum si dále kladl za 
cíl zjistit, jaké hodnoty jsou důležité pro dnešní ge-
neraci mladých Čechů a Slováků, čím jsou si podobní 
a čím se mezi sebou liší. Celkem bylo v rámci projek-
tu vyplněno přes 6000 výzkumných dotazníků. Dílčí 
výstupy si získaly i pozornost a prostor v médiích. 

V roce 2021 pokračovalo Analytické centrum také 
ve své běžné činnosti monitorování veřejných poli-
tik s dopadem na děti a mládež, a to jak skrze za-
pojení do projektu Evropské komise Youth Wiki, tak 
zpracováním podkladů a připomínkováním řady le-
gislativních dokumentů, koncepcí veřejných politik 
a dalších procesů politiky mládeže pro MŠMT, EU, 
orgány Vlády ČR a další veřejné aktéry. 

I v roce 2021 analytici pokračovali ve sledování 
vývoje trendů v oblasti dětí a mládeže, zejména 
díky zapojení do šetření Lifestyle 2020 společnosti 
KANTAR CZ. Přihlédnuto bylo k potřebám 
a tématům státní politiky v oblasti mládeže. Jedná 
se především o enviromentální témata a udržitelný 
rozvoj. V rámci šetření Lifestyle 2020 byla nad 

rámec sbírána a analyzována data na téma bydlení 
mladých. Dále jsme se věnovali interním šetřením 
v rámci členských organizací ČRDM k tématu letních 
táborů pro děti a mládež. V rámci tohoto tématu 
byla zároveň realizována anketa mezi vedoucími 
pracovníky na letních táborech. Téma šetření se 
věnovalo dopadům pandemie na psychiku dětí 
a mládeže. Nadále pokračuje rozvoj webu analyzy.
crdm.cz, na kterém budou prezentovány výstupy 
práce Analytického centra.

Analytici ČRDM se také zúčastnili různých populárně 
naučných akcí ke komentování výsledků našich šet-
ření. Jednalo se například o prezentaci na Veletrhu 
aktivního občanství a kulatý stůl na Celostátní vzá-
jemné výměně zkušeností.

ČLENSKÉ KARTY A EVROPSKÉ KARTY  
MLÁDEŽE EYCA

Fungování projektu bylo proticovidovými restrikce-
mi, platnými nejen v Evropě, silně ovlivněno. Služby 
a výhody, jež karta nabízí, jsou zaměřené především 
na cestování a trávení volného času. Tyto „aktivity“ 
byly během roku opatřeními značně omezeny, a zá-
jem o karty tak byl ze strany mládeže minimální. 

Během roku jsme zrealizovali celou řadu kampaní na 
podporu prodeje, např. soutěž s Regiojetem o lístky 
do Chorvatska, soutěž o lístky do zábavního vědec-
kého parku VIDA!, soutěž o vstupenky na festival 
MikuLOVE., apod. Získali jsme také nové partnery, 
např. Galerii hlavního města Prahy, Leo Express, 
Hard Rock Café, booking.com.

V oblasti distribuce členských karet pokračovala 
především spolupráce se Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a Junákem – českým skautem. Bě-
hem roku jsme našim organizacím vystavili na 30 ti-
síc členských karet.

Společně s dalšími 14 zeměmi jsme se zapojili do 
kampaně na propagaci Konference o budoucnosti 
Evropy. V rámci kampaně jsme prozatím realizova-
li 12 eventů, zúčastnili se dvou letních hudebních 
festivalů, uspořádali několik on-line debat. Největší 
akcí pak bylo uspořádání fóra Mladí a Evropa v pro-
storách právnické fakulty Univerzity Karlovy, které 
se jako účastnila celá řada politiků v čele s euroko-
misařkou Věrou Jourovou.

V technické části projektu se nám podařilo dokon-
čit proces přechodu z plastových karet na digitální 
a implementaci synchronizace lokální a evropské 
databáze slev.

CENA ČRDM PŘÍSTAV

Z důvodu pandemie covid-19 a omezení s ní spoje-
ných slavnostní večer s udílením Cen Přístav v roce 
2021 neproběhl a byl přesunut do následujícího roku. 

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

Součástí činnosti ČRDM v roce 2021 bylo zajištění 
zahraniční agendy – provoz internetových stránek 
ČRDM v anglickém jazyce, provoz internetových 
stránek (v češtině) o zahraničních aktivitách ČRDM, 
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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 part-
nerského servisu pro MŠMT.

Podobně jako v předchozích letech i na rok 2021 
Česká rada dětí a mládeže plánovala rozvíjet kon-
takty se zahraničním prostřednictvím různých pro-
jektů a aktivit. Do těchto plánu bohužel významně 
a neblaze zasáhla probíhající celosvětová krize sou-
visející s pandemií nového koronaviru a nemoci co-
vid-19. Zavedená přísná omezení k zabránění další-
ho šíření viru a nemoci během nových vln pandemie 
vedla v důsledku k obtížnému (případně prakticky 
nemožnému) cestování do a ze zahraničí, některé 
akce a setkání v prezenční formě tudíž nemohly být 
v plné míře uskutečňovány.

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

Nicméně zejména během léta i později bylo možné 
některé aktivity a výjezdy uskutečnit, jiná setkání 
zase proběhla v online formě.

Z uvedených důvodů vyplývá, že v roce 2021 nebylo 
možné účelně vyčerpat všechny prostředky na za-
hraniční aktivity ČRDM v původně předpokládané 
výši a byli jsme nuceni přistoupit k změnám v pláno-
vaných aktivitách, které popisujeme dále.

Zjednodušeně se dají zahraniční aktivity ČRDM 
rozčlenit do následujících oblastí:

Evropské fórum mládeže

V roce 2021 se ČRDM zapojovala do aktivit Evrop-
ského fóra mládeže jako jeho plný člen.

Zástupci mládeže se účastnili statutárních setkání 
Fóra, konkrétně jarní i podzimní Rady členů (tzv. 
COMEM) v dubnu a listopadu. Dvě mladé delegátky, 
zastupující ČRDM, před každým jednáním připravily 
podkladový materiál o dokumentech a stanoviscích 
k projednání, k nimž jim posléze dalo své komentáře 
a stanovisko vedení ČRDM; zástupkyně tak na jedná-
ní Fóra působily s jasnými instrukcemi a mandátem.

První akce se konala 17.–18. dubna 2021 kompletně 
v online podobě, naše dvě delegátky tudíž necesto-
valy do zahraničí, ale na obě akce přistupovaly z do-
mova pomocí elektronických prostředků. Na pro-
gramu bylo schválení účetní uzávěrky za rok 2020 
a členských příspěvků na rok 2021, hlavně však vol-
by kandidátů Fóra do Poradní rady pro mládež Rady 
Evropy (Advisory Council).

Další Rada členů se konala 19.–20. listopadu 2021 
v Bruselu hybridní formou – prezenčně a zároveň 
online (jedna naše zástupkyně se účastnila osobně 
na místě a druhá se připojila přes elektronické pro-
středky z ČR). Kromě schvalování stanovisek byl na 
akci přijat rozpočet Fóra na rok 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.

Velká část mezinárodních seminářů, setkání, škole-
ní, konferencí nebo fór však byla v roce 2021 z důvo-
du epidemiologické situace a souvisejících omezení 
zrušena, a nebylo tudíž možné na ně fyzicky vyslat 
účastníky, nebo byla pořádána online formou. Mož-
nost účasti na těchto akcích jsme propagovali mezi 
mladými lidmi v ČR, aby se do mezinárodních aktivit 
mohli zapojit.

10. dubna 2021 jsme zorganizovali a uskutečnili on-
line setkání národních rad mládeže v rámci koope-
race BICC. Zúčastnilo se ho 17 lidí z 10 evropských 
zemí. Setkání se věnovalo především nadcházejícím 
volbám do Poradní rady pro mládež Rady Evropy 
(Advisory Council), novinkám ze zastoupených rad 
mládeže a také budoucímu setkání této platformy, 
které bylo na plánu v listopadu 2021.

Toto další setkání kooperace BICC proběhlo ve fyzic-
ké formě v termínu 4.–7. listopadu 2021 v Lucem-
burku (pořádala ho Lucemburská rada mládeže) za 
účelem koordinace a domluvy na postupu ohledně 
dalšího fungování této platformy a jejích budoucích 
setkání. Na programu akce byly též diskuse nad do-
kumenty a rezolucemi pro nadcházející Radu členů 
(COMEM) Evropského fóra mládeže. Akce se účast-
nila jedna mladá zástupkyně ČRDM. Součástí setkání 
byl i mezinárodní seminář „Budoucnost vzdělávání“, 
na němž se účastníci zabývali realitou formálního 
a neformálního vzdělávání v národním kontextu 
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a výměnou příkladů dobré praxe i zjištění ohledně 
Cílů mládeže EU (EU Youth Goals) číslo 7 a 8 (Kvalitní 
zaměstnání pro všechny a Kvalitní vzdělávání).

Na online platformě DINA International se ve dnech 
13.–14. dubna a 24.–25. listopadu 2021 uskutečnila 
dvě setkání pracovní skupiny ke stěžejnímu tématu 
(„Mládež utváří budoucnost“) česko-německé spo-
lupráce v oblasti práce s mládeží, kterou koordinuje 
Koordinační centrum česko-německých výměn mlá-
deže Tandem. Za ČRDM se zúčastnili vždy 3 zástupci. 
Na programu bylo představení novinek ve stěžejním 
tématu, vzájemné informování o uskutečněných ak-
cích během pandemické doby i o možnostech po-
řádání české-německých setkávání v těch časech. 
Kromě toho se účastníci v menších pracovních sku-
pinách věnovali tématům jako Přeshraniční projek-
ty pro demokratickou Evropu a proti pravicovému 
extremismu a nacionalismu, Participace a motivace 
mladých lidí k účasti na veřejném dění, Mediální 
kompetence, kritické myšlení, Udržitelnost a ochra-
na životního prostředí a tomu, jak se s těmito téma-
ty dá pracovat v česko-německém kontextu.

Dvě zástupkyně ČRDM se zapojily do Evropské kon-
ference mládeže v Mariboru v termínu 25. 9.–1. 10. 
2021. Akce se konala v rámci slovinského předsed-
nictví v Radě Evropské unie.

Osm mladých účastníků jsme vyslali v datech 8.–10. 
října 2021 do Štrasburku na velké Evropské setká-
ní mládeže EYE2021. Akce zaštítěná Evropským 
parlamentem nabídla diskuse a debaty na aktuální 
témata, workshopy, kulturní program, a především 
poznávání lidí a kultur z celé Evropy.

Ve dnech 25.–30. října 2021 se zástupce ČRDM zú-

častnil studijní cesty po Nizozemsku (Partnerství pro 
vzdělávání). Účastníci se tam na místě seznamovali 
s příklady dobré praxe tamních vzdělávacích institu-
cí a diskutovali na toto téma s místními aktéry.

Mladí delegáti do OSN

V roce 2021 pokračoval program Mladých delegátů 
do OSN, který uskutečňuje ČRDM za podpory a ve 
spolupráci s MŠMT a MZV. Delegátkami v tomto ob-
dobí byly Simona Petrů a Kristina Šůsová a v průbě-
hu roku se věnovaly následujícím aktivitám.

V únoru 2021 delegátky vystoupily online formou na 
59. zasedání Komise pro sociální rozvoj, a to k téma-
tu digitálních technologií v době pandemie.

Delegátky v dubnu vystoupily za ČR na semináři 
o mládeži a lidských právech. Akce se konala v onli-
ne formě 12. dubna 2021 na půdě Rady OSN pro lid-
ská práva pod patronátem Úřadu vysoké komisařky 
OSN pro lidská práva. Rozdělena byla na dvě hlavní 
části. Během dopoledního programu proběhla dis-
kuse o problémech a diskriminaci mladých lidí při 
realizaci jejich práv, odpolední část pak byla zamě-
řena na prosazování lidských práv skrz lidskoprávní 
mechanismy OSN a budoucí přístup k otázkám mlá-
deže a lidských práv na mezinárodní úrovni. Naše 
delegátky se ve svých příspěvcích zaměřily zejména 
na právo na vzdělání a na zdraví i účast mladých lidí 
ve veřejném dění.

Mladé delegátky se v termínu 21. 6.–1. 7. 2021 
zapojily do fungování Stálé mise České republiky 
při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních 
organizací v Ženevě. Během výjezdu stínovaly práci 

lidskoprávního týmu a účastnily se interaktivních 
dialogů a neformálních jednání v rámci 47. zasedání 
Rady pro lidská práva. V interaktivním dialogu se 
zvláštní zpravodajkou k právu na vzdělání vystoupily 
jménem České republiky a hovořily o významu 
výměnných studijních programů a výuky cizích 
jazyků. Česká mise připravila několik setkání, 
kterých se zúčastnili také mladí delegáti a delegátky 
z dalších zemí. Jednalo se o setkání se zástupcem 
velvyslankyně Delegace Evropské unie při OSN 
v Ženevě, zástupci Úřadu vysoké komisařky OSN 
pro lidská práva, Populačního fondu OSN, neziskové 
organizace Human Rights Watch či s ředitelkou 
programu Diversity & Inclusion v CERNu. Kromě 
toho měly delegátky možnost setkat se s několika 
Čechy a Češkami, kteří v současné době pracují ve 
strukturách OSN, navštívit Muzeum Mezinárodního 
výboru Červeného kříže v Ženevě, interaktivní 
expozici v CERNu či Palác národů.

Během Mezinárodního dne mládeže, který se slaví 
každým rokem 12. srpna, proběhla v rámci Konfe-
rence o odzbrojení online diskuze o tématu mladých 
lidí a odzbrojení, které se zúčastnily i mladé delegát-
ky. Ve svém projevu se věnovaly zejména potřebě 
vzdělávání mladých lidí o tématu odzbrojení jakožto 
základu pro udržení míru, a dále také otázce partici-
pace mládeže v odzbrojovacích otázkách, čímž kon-
zistentně navázaly na témata, ke kterým se při svých 
vystoupeních v OSN vyjadřují dlouhodobě.

V průběhu července, srpna a září 2021 absolvovaly 
delegátky stáže na Ministerstvu zahraničních věcí, 
Simona Petrů na Odboru lidských práv a transfor-
mační politiky a Kristina Šůsová na Odboru multi-
laterálních ekonomických vztahů. Obě delegátky 
hodnotily stáže a jejich náplň jako velmi přínosné 
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a doporučily je jako pevnou součást programu i pro 
další delegátské dvojice.

V říjnu 2021 se delegátky online formou připojily na 
některá jednání 76. Valného shromáždění OSN, ze-
jména ohledně rezoluce o mládeži.

Kristina Šůsová reprezentovala Českou republiku 
jako mladá delegátka na Konferenci OSN o změně 
klimatu COP 26 v Glasgow v rámci české národní 
delegace. Spolu s bývalou mladou delegátkou Bar-
borou Kvasničkovou se zapojovaly do programu na 
COP 26 a sbíraly zkušenosti mladých klimatických 
delegátů z dalších zemí, aby mohly vytvořit kvalitní 
návrh pro založení programu mladých klimatických 
delegátů pro Českou republiku. Zároveň téma klima-
tu a zapojování mladých lidí zdvihaly v českých mé-
diích při rozhovorech pro Seznam Zprávy či Respekt.

Simona Petrů reprezentovala Českou republiku na 
12. Fóru mládeže UNESCO. Akce se zúčastnilo 158 
mladých lidí, každý reprezentující jeden z členských 
států UNESCO. Tématem bylo „Vytváření postco-
vidové doby společně s mládeží“. Před samotným 
valným shromážděním Fóra proběhlo několik setká-
ní, zejména na regionální úrovni, jejichž výstupem 
byl dokument věnující se problémům v souvislosti 
se zapojením mládeže do doby postcovidové a ná-
vrhům na jejich řešení. 19. listopadu 2021 se pak 
odehrálo valné shromáždění Fóra mládeže UNESCO 
online formou. Zahájeno bylo proslovem zástupce 
generální ředitelky UNESCO, panem Qu Xing, a ná-
sledovalo jednání mladých delegátů o předjedna-
ném textu, během kterého se doladily poslední 
detaily dokumentu. Ten byl následně předložen ke 
schválení Generální konferenci UNESCO.

Během roku delegátky na sociálních sítích předsta-
vovaly jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje a vlast-
ní tipy na jejich naplňování. Dále delegátky sdílely 
své vlastní rozhovory s Čechy zaměstnanými v OSN, 
aby tak zvýšily zájem mladých o zaměstnání v OSN. 
Rozhovory byly vedené v nové sekci „Blog“ na strán-
kách programu – https://mladiosn.cz/blog/ – a dále 
sdíleny přes sociální sítě. Navzdory pandemické si-
tuaci proběhlo několik besed s mladými lidmi, např. 
v rámci Akademie mladých občanů, letní akademie 
Discover, gymnázia Chebská svobodná škola či gym-
názia v Dubí u Teplic. Delegátky byly také přizvány 
do několika debat, např. do Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky na téma Mladí lidé v České republice či 
na ambasádu Spojeného království v Praze na téma 
COP26.

Bilaterální výměna zástupců organizací dětí 
a mládeže s Izraelem

Výměna mladých lidí (vedoucích dětí a mládeže) mezi 
ČR a Izraelem se neuskutečnila, protože během roku 
nebylo z důvodu protipandemických opatření prak-
ticky možné cestovat do Izraele. Účelem výměny 
je poznávání druhé země, její kultury, lidí a práce s 
mládeží prostřednictvím přímé interakce účastníků a 
jejich fyzické přítomnosti na konkrétních místech, což 
z výše uvedených důvodů, bohužel, nebylo možné.

Vyslání delegace na Mezinárodní kongres  
pro životní prostřední a vedení v Izraeli

Tuto mezinárodní akci izraelští pořadatelé neusku-
tečnili. Z toho důvodu jsme nemohli na kongres 
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 uskutečnil 
v Srbsku u Karlštejna a v okolí v termínu 8.–15. 8. 
2021. Zúčastnilo se ho 12 lidí z ČR a 7 ze SRN, kteří 
se profesionálně nebo dobrovolně angažují (nebo 
chtějí angažovat) v oblasti mezinárodních projektů. 
Na kurzu získali rady a tipy pro mezinárodní setkává-
ní mládeže, znalosti jazyka druhé země, vyzkoušeli 
si zážitkovou pedagogiku a rozvíjeli své kompeten-
ce, které pak můžou vyžít při plánování a organizaci 
vlastních mezinárodních akcí a projektů. Kromě toho 
měla akce rozměr mezinárodní výměny, jelikož si 
účastníci vzájemně vyměňovali své zkušenosti z me-
zinárodní práce s mládeží. Tato akce je součástí naší 
dlouhodobé spolupráce se Saským kruhem mládeže 
(Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. – KJRS).

Další působení ČRDM v oblasti zahraničí

Tradiční byla účast zástupce ČRDM na zasedání Čes-
ko-německé rady pro spolupráci a výměny mládeže, 
která se 26. března 2021 konala netradičně online 
formou, jelikož v té době z důvodů protipandemic-
kých opatření nebylo možné cestovat a setkávat se. 
Rada schválila výroční zprávu Koordinačního centra 
česko-německých výměn mládeže Tandem za rok 
2020 i plán jeho aktivit na rok 2021. Členové Rady 
se vzájemně informovali o aktuální politice mládeže 
v ČR a SRN v době pandemie. Dále Rada prodiskuto-
vala a schválila prodloužení aktuálního stěžejního té-
matu Tandemu „Mládež utváří budoucnost“ do roku 
2023, aby tak bylo možné rozvíjet aktivity, které byly 
zrušeny či odloženy z důvodu probíhající pandemie.
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Přeshraniční mobilitu mládeže ČRDM podporuje 
prostřednictvím vydávání a distribuce slevových 
Evropských karet mládeže EYCA. ČRDM též byla za-
stoupena na statutárních jednáních Evropské asoci-
ace 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 2021 deset ak-
tivních krajských rad dětí a mládeže, které jsou 
všechny členy ČRDM. Během roku došlo k obnovení 
činnosti Středočeské krajské rady, která se o členství 
v ČRDM bude znovu ucházet.

Krajské rady sdružují v krajích desítky organizací z řad 
místních spolků i krajských organizací celostátních 
spolků. Na základě stanov ČRDM a dalších usnesení 
nejsou místní spolky přijímány do ČRDM, ale je jim 
doporučován vstup do příslušných krajských rad. 
V roce 2021 se tak i v několika případech stalo.

Krajské rady neexistují v Olomouckém, Libereckém 
a Ústeckém kraji. 

Mluvčím Komory krajských rad, která v ČRDM půso-
bí, byl v roce 2021 Jan Burda, který je zároveň čle-
nem 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 – například 
se tradičně podílejí na vyjednávání podmínek dotač-
ních titulů na krajských úřadech, jsou významnými 
subjekty na poli vzdělávání, jsou členy nejrůznějších 
komisí a některé z nich se podílejí na celostátních 
projektech ČRDM. 

V roce 2021 byla nejvýznamnější aktivitou realiza-
ce 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 
www.krajskeradymladeze.cz

ZPRAVODAJ ARCHA

V průběhu roku se podařilo postupně vydat šest se-
šitů zpravodaje Archa. Hlavní témata zněla: Online, 
nebo offline? / Spolky: udržitelný rozvoj / Učíme 
se navzájem / S evropským přesahem / Prázdniny 
prázdné nebyly / Neformální formou. Časopis na-

bízel publikační prostor především příspěvkům od 
členských organizací ČRDM a dále těm, které pojed-
návaly o projektech České rady dětí a mládeže.

ADAM.CZ

V roce 2021 byl hlavním počinem přechod serveru 
ADAM.cz na zcela odlišný publikační systém, a to 
WordPress. 

Tato změna byla nutná zejména proto, aby s po-
krokem doby umožnila čtenářům lepší zobrazování 
článků na chytrých telefonech a jiných zařízeních. 
Změna se projevila i graficky. Rubriky a členění člán-
ků zůstalo víceméně zachováno, ale přibyla možnost 
zařadit jeden článek podle tématu a zaměření do 
více rubrik a pod více štítků. Jeden článek tak může 
být zařazen například v rubrice Rozhovory, ale má 
zároveň štítek Ze spolků a Mezinárodní, a navíc ob-
sahuje video. Toto zařazení pak usnadňuje vyhledá-
vání čtenářům.

V roce 2021 si na serveru ADAM.cz mohli čtená-
ři přečíst více než 700 článků. Z nich bylo asi 500 
hlavních článků, členěných do různých rubrik podle 
tématu. U většiny článků se jednalo o činnost NNO 
pracujících s dětmi a mládeží, o náplň volného času 
a o dobrovolnictví.  

Vzhledem ke koronavirové situaci se často jednalo 
také o téma nutných změn ve fungování spolků a je-
jich činnosti v souvislosti s vládními a hygienickými 
opatřeními v době pandemie, o činnost v online 
prostředí a o různé výzvy.
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Aktuálními a nejčastějšími tématy textů byla ochra-
na životního prostředí, vzdělávání vedoucích, dob-
rovolnictví a participace mladých lidí, legislativa 
NNO, tábory, apod.

SERVIS PRO ORGANIZACE DĚTÍ A MLÁDEŽE

Informování členských organizací a partnerů probí-
halo prostřednictvím týdenního mailingu s názvem 
Novinky 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. 

Vzdělávací oddělení České rady dětí a mládeže 
v průběhu roku 2021 ve spolupráci s různými další-
mi subjekty z řad jeho členských organizací uskuteč-
nilo 88 akreditovaných vzdělávacích akcí jak pro čle-
ny ČRDM, tak pro odbornou veřejnost. Pro širokou 
veřejnost byly uskutečněny 4 bezplatné webináře 
na témata odrážející potřebu komunikace na soci-
álních sítích a prezentace činnosti různých mládež-
nických organizací. Na těchto webinářích bylo 350 
účastníků. 

Vzdělávací akce byly realizovány v průběhu celého 
roku, a to v online i prezenční formě celkem pro 
1300 účastníků v časových dotacích 8 až 80 hodin. 
Účastníci kurzů byly z území celé České republiky, 
zastoupeni ve většině věkových kategorií a v rámci 
svých volnočasových aktivit vykonávají dobrovolnou 
činnost s dětmi a mládeží. Úspěšnost řádného ukon-

čení těchto vzdělávacích kurzů byla 96,8 %.

V listopadu 2021 jsme spolupořádali Celostátní vzá-
jemnou výměnu zkušeností v Holešově. V rámci naší 
odpovědnosti bylo zajištění právní poradny, semi-
nářů na témata Základy sexuální výchovy, Důvěrové 
aktivity, Pojištění ČRDM na činnost organizací pra-
cujících s dětmi a mládeží a i Strukturovaný dialog 
s mládeží zde měl svůj workshop. V rámci programu 
jsme také uspořádali kulatý stůl na téma výstupů 
z výzkumů týkajících se děti a mládeže, které rea-
lizuje Analytická sekce ČRDM. Účastníci byli sezná-
meni s výstupy z Hodnot mladých, Dat k táborům 
či škodné události z akcí dětí a mládeže. V rámci 
kulatého stolu byla také prodiskutována platforma 
Národní soustava kvalifikací a případné vhodné kva-
lifikace pro organizace pracující s dětmi a mládeží.

V průběhu celého roku byl zajištěn provoz elek-
tronického účetního systému ESO, který umožňuje 
zpracování účetnictví a další nutné administrativy, 
jako je evidence členů, vyúčtování dotací, zpracová-
ní cestovních náhrad a evidence majetku.

V roce 2021 byl systém ESO doplněn o nové funkce 
a vylepšení, mezi které patří např. možnost sledovat 
rozpočet organizace, možnost importovat cesty v ces-
tovních náhradách či exportovat členy včetně kontak-
tů na rodiče, aktualizace bankovních výpisů, úprava 
modulu členských příspěvků a další. Došlo též k práci 
na zrychlení celého systému a opravě dílčích chyb.

Během roku vznikly na YouTube další série návod-
ných videí zaměřených na používání systému pro 
účtování v jednoduchém i podvojném účetnictví. 
Nyní je již celkem 40 videí v 5 playlistech, videa jsou 
velmi navštěvovaná a uživateli velmi chválena.

V roce 2021 jsme provozovali systém pro umožnění 
jednoduchého založení webových stránek a posky-
tovali jsme členům technickou podporu při instalaci 
webových stránek. 

POJIŠTĚNÍ

Administraci pojištění jsme zajišťovali ve spolupráci 
s Generali Českou pojišťovnou, a. s. – smlouva byla 
uzavřena na období 2018–2021. Kancelář ČRDM 
během celého roku opět administrovala několik 
typů pojištění, a to pojištění úrazu, pojištění odpo-
vědnosti organizací, dobrovolníků a zaměstnanců. 
Tento dílčí projekt je finančně nejnáročnější částí 
celého projektu ČRDM. Úrazové pojištění využilo 
v loňském roce celkem 254 128 osob, odpovědnost-
ní pojištění dobrovolníků pak 36 060 osob.

V roce 2021 také proběhlo výběrové řízení na pojiš-
ťovnu, která bude zajišťovat pojištění v následujícím 
období – tj. v letech 2022–2025. Byla vybrána opět 
Generali Česká pojišťovna, a. s., která získala nejvíce 
bodů ve stanovených kritériích.
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Každý den je novým 
dobrodružstvím.

„



Jaký typ tábora 
byl nejčastěji organizován?

POBYTOVÝ

PŘÍMĚSTSKÝ

9 %

2 %
JINÝ

89 %

„Teď už se 
v přírodě neztratím.“



Mediální obraz  
v roce 2021

MĚSÍC CELKOVĚ INTERNETOVÁ 
MÉDIA

SOCIÁLNÍ 
MÉDIA TISK TELEVIZE 

/ RÁDIA

leden 327 13 314

únor 122 29 93

březen 146 45 96 2 3

duben 1651 61 1575 2 13

květen 619 58 545 4 22

červen 3214 84 3086 3 41

červenec 343 12 321 10

srpen 175 12 149 2 12

září 205 77 117 2 9

říjen 151 38 107 6

listopad 162 41 111 3 7

prosinec 39 11 24 1 3

celkově 7154     

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE 
V MÉDIÍCH ZA ROK 2021

•  7154 výstupů v médiích
•  126 vystoupení/reportáží v televizi a v rozhlase
• 19 článků v tištěných verzích deníků a časopisů
•  6538 v online verzích deníků  

a časopisů / v online médiích
• 423 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

V roce 2021 se nám podařilo udržet si a upevnit vy-
budovanou pozici lídra a odborného garanta v ob-
lasti volného času dětí a mládeže. 

Významně se nám dařilo oslovovat veřejnost pro-
střednictvím FB ČRDM, stránka v roce 2021 vzrost-
la o dalších 1400 sledujících, aktuálně sleduje naši 
hlavní facebookovou stránku již přes 5000 lidí. K nej-
úspěšnějším příspěvkům patřily příspěvky týkající se 
letních táborů, zasáhly rekordních 242 117 oslove-
ných lidí, výzva SH ČMS ve spolupráci s ČRDM pro 
organizátory táborů, na pomoc pro děti tornádem 
zasažených oblastí – 207 241 oslovených lidí a Pod-
mínky pro letní tábory – 60 161 lidí

V klasických médiích jsme si dokázali držet prestiž 
České rady dětí a mládeže především v televizním 
a rozhlasovém zpravodajství a v ČTK. V průměru mi-
lionový zásah na pořad v těchto médiích je pro nás 
silná komunikační zbraň. Opět jsme vsadili na srozu-
mitelnou, precizní a faktickou komunikaci. Těší nás, 
že v očích novinářů nás ctí důvěryhodnost, rychlost 
a velké nasazení.

Výrazně se nám povedlo bodovat těmito tématy:

•  Podmínky testování děti na covid-19 při účasti na 
volnočasových aktivitách.

•  Téma letních táborů, především podmínky pro je-

jich konání a testování na táborech.
•  Šetření Jak se pandemie podepsala na dětech.
•  Výzva na podporu ministra školství Roberta Plagy.

V médiích rezonovala i další část z našeho reprezen-
tativního šetření Hodnoty mladých – Etické hodnoty 
a dilemata mladých lidí.

Radost máme i z úspěšné interní komunikace. Naše 
Novinky z ČRDM měly i v roce 2021 vzestupnou ten-
denci a efektivní zásah na cílovku. Odebíralo je přes 
670 lidí, kteří je sdílejí na své členy.
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„Od ranní rozcvičky  
po táborák, každý den  

utekl jako voda.“

Na jaké aktivity byl tábor zaměřený?

82 %všeobecný

turistický

vodácký

sportovní

jiný

4 %

2 %

3 %

9 %



Hospodaření 
ČRDM 2021

NÁZEV STŘEDISKA NÁKLADY VÝŠE  
DOTACE NEDOTAČNÍ ZDROJE KRYTÍ  

Z DOTACÍ

Pojištění 6 933 272 6 382 325 550 947 92 %

Kancelář ČRDM 3 881 866 3 080 276 801 590 80 %

Servis pro organizace dětí a mládeže 1 158 434 1 137 223 21 211 98 %

72 hodin 1 577 174 1 204 224 372 950 76 %

ADAM.cz 691 840 605 685 86 155 88 %

Analytické centrum + Youth Wiki 1 143 207 1 008 801 134 406 88 %

Archa 522 454 522 454 0 100 %

Karty EYCA + Slevy pro pracovníky s mládeží 602 125 332 116 270 009 55 %

Strukturovaný dialog s mládeží 1 095 343 1 077 865 17 478 98 %

Zahraniční aktivity 716 927 692 047 24 880 97 %

Vzdělávání pro organizace 1 629 246 0 1 629 246 0 %

Hodnoty 644 988 638 666 6 322 99 %

Mladá místa 179 339 150 597 28 742 84 %

Letní kempy 6 840 000 6 840 000 0 100 %

CELKEM 27 616 215 23 672 279 3 924 398 86 %

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ČRDM*

*finanční položky se rozumí v Kč

031
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Hospodaření 
ČRDM 2021

ROZVAHA ČRDM 2021 V TIS. KČ

032

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 10 848 11 209

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 2 301 1 390

B. II. 1. Odběratelé  52 78 162

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy  55 247 267

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci 57 0 4

B. II. 9. Ostatní přímé daně 60 0 27

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63 1 961 915

B. II. 17. Jiné pohledávky  68 15 15

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. 80 8 505 9 691

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně  72 69 86

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech  74 8 436 9 605

B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84 7 93

B. IV. 1. Náklady příštích období  81 7 93

 Aktiva celkem Součet A. až B. 85 10 848 11 209
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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 6 181 7 010

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 5 734 6 563

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 91 X 829

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 488 X

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 5 246 5 734

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 4 667 4 199

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. 129 391 403

B. III. 1. Dodavatelé  106 111 152

B. III. 3. Přijaté zálohy  108 18 18

B. III. 4. Ostatní závazky  109 0 12

B. III. 5. Zaměstnanci  110 16 0

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům  111 7 0

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 112 213 197

B. III. 8. Daň z příjmů 113 18

B. III. 9. Ostatní přímé daně  114 12

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

B. III. 17. Jiné závazky  122 4 5

B. IV. Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 4 036 3 556

B. IV. 1. Výdaje příštích období -383 130 7 5

B. IV. 2. Výnosy příštích období -384 131 4 029 3 551

 Pasiva celkem Součet A. až B. 134 10 848 11 209

Hospodaření 
ČRDM 2021
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Hospodaření 
ČRDM 2021

034

OZNAČENÍ NÁKLADY ČÍSLO ŘÁDKU CELKEM

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 10 568

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 2 545

A. I. 3. Opravy a udržování  5 15

A. I. 4. Náklady na cestovné  6 401

A. I. 5. Náklady na reprezentaci  7 53

A. I. 6. Ostatní služby  8 7 554

A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14. 13 9 725

A. III. 10. Mzdové náklady  14 7 671

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění  15 1 703

A. III. 13. Zákonné sociální náklady  17 51

A. III. 14. Ostatní sociální náklady  18 300

A. IV Daně a poplatky Hodnota A.IV.15 19 1

A. IV. 15. Daně a poplatky 20 1

A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. 21 7 157

A. V. 18. Nákladové úroky  24 8

A. V. 19. Kursové ztráty  25 192

A. V. 22. Jiné ostatní náklady  28 6 957

A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35 148

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36 148

A. VIII. Daň z příjmů 37 18

A. VIII. 29. Daň z příjmů 38 18

 Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 27 617

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČRDM ZA ROK 2021 V TIS. Kč
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Hospodaření 
ČRDM 2021
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OZNAČENÍ VÝNOSY ČÍSLO ŘÁDKU CELKEM

B. Výnosy  40  

B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 23 672

B. I. 1. Provozní dotace  42 23 672

B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 736

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary)  45 165

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky  46 571

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží  47 904

B. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 3 134

B. IV. 7. Výnosové úroky  51 8

B. IV. 8. Kursové zisky  52 9

B. IV. 9. Zúčtování fondů 53 3

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy  54 3 114

 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 28 446

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČRDM ZA ROK 2021 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) 62 847

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 - ř. 37 63 829

VÝNOSY CELKEM
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Poděkování  
za podporu

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE TOUTO CESTOU DĚKUJE
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•  členům pracovních skupin ČRDM;

•  členským organizacím ČRDM a jejich aktivním zástupcům za příspěvek k činnosti ČRDM;

•  24 202 koordinátorům a dobrovolníkům za zorganizování 462 dobrovolnických projektů v rámci akce 72 hodin;

•  všem podporovatelům ČRDM z řad politiků, úředníků a novinářů.


