Coronavirová krize v oblasti práce s dětmi a mládeží, dopady a návrhy na záchranná a
ozdravná opatření ze strany státu.
Dopady:
 Klubovny oddílů - nájemné a provoz kluboven a základen musí oddíly platit stále
 Platby předem za objednané ubytování, konference, sněmy, zahraniční a vzdělávací
akce v jarních a letních měsících.
 Organizace nebudou mít letos garantovaný počet kvalifikovaných dobrovolných
vedoucích. Probíhající kurzy se musely přerušit.
 V létě předpokládáme ohrožení větších táborů. Dopad ekonomický na organizace,
ale i na rodiče, které nebudou mít zajištěnou péči o děti.
 I naše spolky mají své zaměstnance. Vznikají nám stejné škody jako kterýmkoli
jiným zaměstnavatelům.
 V případě, že nebudou tábory nebo budou restrikce, co se týče počtu účastníků na
táborech, budou nám vznikat náklady nad rámec toho, co běžně řešíme z
účastnických poplatků - paušální náklady by se přenášely na menší počet osob
 Pokud se neuskuteční tábory, bude vznikat problém se spolufinancováním k
dotacím. Právě příjmy z nedotovaných táborů, jsou často vlastní zdroje organizace.
 Udržovací práce na majetku jsou také ohrožené, protože jsou často realizovány
dobrovolnicky z řad organizací. Tyto aktivity se ale v současnosti musely pozastavit.
 Dary právnických/fyzických osob, velmi pravděpodobně nastanou výpadky,
vzhledem k situaci v komerční sféře.
Návrhy opatření:
 Uvítali bychom možnost žádat o změnu účelu dotace, tam, kde to nebude možné,
vzhledem k situaci naplnit. Možnost měnit projekty (aktivity, indikátory), jejich vnitřních
strukturu (změna aktivit, některé vypadnou, jiné přibydou), zcela přepracovat rozpočet
(třeba platit jiné náklady než byly plánované), měnit termíny (vnitřní v rámci projektu,
u některých třeba i posouvat za finální termín)


Víceleté neinvestiční financování. Pokud by omezení trvala dlouho nebo se
opakovala i na podzim, tak by bylo nutné zvažovat i prolomení ročního horizontu
pro vyúčtování dotace, resp. vymyslet nějakou možnost přenosu peněz mezi roky



Finanční dopady mohou/budou mít dopad na náklady roku 2021. V té době ovšem
už státní rozpočet bude pod tlakem ekonomické krize. Budeme muset znovu
obhajovat důležitost a nepostradatelnost podpory některých aktivit, obzvláště pro
ohrožené cílové skupiny. Tuto situaci využijí některé politické strany ke zviditelnění a
očerňování neziskového sektoru. Viz SPD Okamura – Seberte 12 miliard NNO a
dejte to na podporu podnikatelů, kteří utrpěli ztrátu. Potřebujeme jasnou politickou
podporu ze strany vlády.

Organizace dětí a mládeže nespí! Dělají co mohou! Pro děti a mládež ve svém spolku
vymýšlí a realizují náhradní programy, ale také se aktivně se zapojují do pomoci potřebným,
jak jen nejlépe dovedou. Šijí roušky, tisknou a roznášejí informační letáky, starají se o
seniory,...
V kostce: opatření vlády, zákony a programy neomezovat jen pro využití podnikateli,
umožnit změny účelu dotací.
Na základě podkladů členských organizací, sestavil,
Ing. Aleš Sedláček, předseda ČRDM, 25. 3. 2020

