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ČRDM
S TRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2000 AŽ 2005

ÚVOD
Účel, charakter a struktura dokumentu

„Strategie České rady dětí a mládeže pro léta 2000 až 2005“ je zásadním
programovým dokumentem, kterým se ČRDM obrací jak ke svým členům, tak na
další subjekty občanské společnosti.
„Strategie České rady dětí a mládeže pro léta 2000 až 2005“ je především
jasným a otevřeným prohlášením toho, čím ČRDM je a chce být, jaké má ambice a
kam směřuje své úsilí. Věříme, že naše upřímnost je nezbytným předpokladem
komunikace jak v rámci ČRDM, tak mimo ni.
„Strategie České rady dětí a mládeže pro léta 2000 až 2005“ není a nemůže být
dokumentem uzavřeným. Bude dlouhodobě doplňována a upravována tak, aby
odrážela vnitřní vývoj ČRDM i globální vývoj ve společnosti. Bude podkladem i
východiskem pro plánování činnosti ČRDM, pro jednání a rozhodování jejích
orgánů ČRDM.
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POSLÁNÍ A VIZE
Smysl a důvod existence ČRDM

Východiskem celého dokumentu je poslání ČRDM tak, jak je zakotveno v jejích stanovách (čl. 2):

„Posláním ČRDM je podporovat v duchu Úmluvy o právech dítěte oprávněné zájmy
dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce
duchovní, duševní, tělesné a sociální.
Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu
o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek
vhodných pro jejich činnost. ČRDM zastupuje své členy vůči domácím i
zahraničním orgánům, organizacím a institucím.“
Poslání ČRDM je formulováno ve dvou rovinách. Jedna je obecná – podpora oprávněných zájmů
dětí a mládeže. Zde zjevně ČRDM přesahuje záměry jednotlivých členských organizací. Tím, že
chce hájit zájmy veškeré mládeže, bez úzké specializace a výběrovosti jednotlivých sdružení, tím,
že si neklade žádné omezující podmínky pro to, čí zájmy je ochotna hájit; tím se ČRDM profiluje
jako společenská a politická síla.
V druhé rovině pak ČRDM funguje jako nástroj svých členů. Klade si za cíl podporovat jejich
činnost, zejména společenským a politickým působením nebo přímou reprezentací vůči
nejrůznějším institucím a orgánům.
Tyto dvě roviny se vzájemně prolínají a doplňují, jedna bez druhé není možná. ČRDM musí být
opravdu obecnou silou, která odráží více, než jen partikulární zájmy svých členů. Jenom tak je
totiž může opravdu účinně reprezentovat. Může lobovat účinněji, než kterákoliv členská
organizace nikoliv proto, že reprezentuje několikanásobně více mladých lidí, nýbrž proto, že
reprezentuje široký konsensus řady organizací, které – právě díky své různosti a rozmanitosti –
formulují zájmy univerzální.
A obráceně – ČRDM dokáže plnit své obecné poslání jedině tehdy, jestliže bude účinně sloužit i
specifickým zájmům jednotlivých členských organizací, jejichž zdroje a podporu potřebuje.
V souladu se svým posláním proto formuluje ČRDM tuto základní strategickou vizi, kterou hodlá v
letech 2000 až 2005 naplňovat:

ČRDM bude respektovanou společenskou silou, vnímanou jako oprávněný
reprezentant zájmů české mládeže a bude mít v tomto smyslu dominantní
postavení jak v rámci ČR, tak na poli mezinárodním.
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KLÍČOVÉ OBLASTI PŮSOBENÍ ČRDM
Definice další struktury dokumentu

Struktura tohoto dokumentu je podřízena jeho účelu. Poté, co jsme připomněli a komentovali
poslání ČRDM a stanovili základní vizi, rozdělíme celou sféru činnosti ČRDM do sedmi klíčových
oblastí, které ji – podle našeho názoru – zhruba rovnoměrně pokrývají. Smyslem tohoto kroku je
nejenom větší přehlednost textu, ale také jeho snazší používání jako nástroje pro rozhodování a
plánování činnosti.
Těchto sedm klíčových oblastí je pojmenováno a definováno takto:

KLÍČOVÁ OBLAST „STÁT“
Zahrnuje spolupráci s orgány zákonodárné i výkonné moci, podíl na přípravě a uplatňování
legislativy související s mimoškolní výchovou dětí a mládeže. Rovněž sem patří i korektní politický
lobbying – tedy obhajoba oprávněných zájmů mládeže a členských sdružení zejména na
parlamentní půdě.

KLÍČOVÁ OBLAST „ZAHRANIČÍ“
Zde jsou nejvýznamnější naše vztahy s Evropským fórem mládeže a s národními radami mládeže
Evropy a významnými mezinárodními organizacemi a institucemi.

KLÍČOVÁ OBLAST „VEŘEJNOST“
Formuluje vztah ČRDM k široké veřejnosti, spolupráci s dalšími subjekty občanské společnosti
(zejména nevládními organizacemi). Rovněž sem náleží vlastní aktivní P.R., vydávání
informačních materiálů, pořádání propagačních akcí apod.

KLÍČOVÁ OBLAST „STŘECHY“
Citlivá oblast vztahů a spolupráce s ostatními strukturami, které podobně jako ČRDM zastřešují
různé organizace dětí a mládeže, včetně těch, které se podobnou formulací zájmů stávají pro
ČRDM konkurencí.

KLÍČOVÁ OBLAST „ČLENOVÉ“
Především určuje složení členské základny včetně formulace strategie dlouhodobého růstu.
Definuje vztahy mezi členskými organizacemi navzájem a mezi nimi a ČRDM jako celkem.

KLÍČOVÁ OBLAST „ORGANIZACE“
Popisuje vnitřní kulturu organizace, tedy pravidla a vnitřní předpisy, postavení orgánů a členských
organizací, zvyklosti při přijímání důležitých rozhodnutí, dlouhodobé stereotypy. Rovněž definuje
informační toky, jejich využití a realizaci.

KLÍČOVÁ OBLAST „SERVIS“
Zahrnuje cíle a činnosti, které nespadají do jiných oblastí a jsou přímou odezvou na potřeby
jednotlivých sdružení – např. společný právní servis, ekonomické poradenství aj.
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Každé z těchto klíčových oblastí budeme v dalším textu věnovat jednu kapitolku, kde bude
zformulována dlouhodobá vize vztahující se přibližně k roku 2005. V souladu s „dvojjediností“
poslání ČRDM, které zakotvuje účel ČRDM jednak v přínosu celospolečenském, dále pak ve
službě členským organizacím, pokusíme se v každé kapitole definovat hlavní přínos činnosti
ČRDM jak pro společnost, tak pro členská sdružení. Dále je pro každou klíčovou oblast
provedena výchozí analýza včetně rámcového stanovení potřebných zdrojů.

KLÍČOVÁ OBLAST I - STÁT
Spolupráce se státními orgány zákonodárné i výkonné moci

VIZE
ČRDM bude respektovanou součástí občanské společnosti a hlavním partnerem státu
v oblasti politiky a koncepce mimoškolní výchovy.
ČRDM bude státními orgány pravidelně vyzývána ke konzultaci ve všech zásadních otázkách
týkajících se mimoškolní výchovy. Bude zastoupena v pracovních skupinách a poradních
tělesech orgánů zákonodárné a výkonné moci, zejména Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.
ČRDM bude vytvářet nebo se podílet na přípravě zásadních dokumentů zakotvujících důležité
aspekty mimoškolní výchovy a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, bude tyto dokumenty
propagovat a usilovat o jejich přijetí jak širokou veřejností, tak orgány státní správy a
samosprávy.
Orgány ČRDM budou samy aktivně sledovat připravované normy a budou o nich informovat
členské organizace. Jejich stanoviskům bude ČRDM zajišťovat největší možnou podporu
zejména prosazováním mezi politiky, významnými osobnostmi, dalšími subjekty občanské
společnosti a širokou veřejností.
ČRDM se bude aktivně podílet na tvorbě pravidel, podle nichž budou rozdělovány veřejné
prostředky na podporu práce s dětmi a mládeží.
ČRDM se bude angažovat v nejširším smyslu ve prospěch dětí a mládeže, tedy i v otázkách
uplatňování práv dítěte, školní výchovy a vzdělávání, ochrany rodiny atd.
ČRDM nebude spojována s žádnou politickou stranou nebo hnutím, ale bude se otevřeně hlásit
k hodnotám občanské svobody a demokracie a odmítat jakoukoliv ideologii založenou na
nenávisti – třídní, rasové, národnostní či jiné.

PŘÍNOS
Členské organizace budou pracovat ve stále se zlepšujícím právním a společenském
prostředí.
Členská sdružení i jejich základní články pocítí, že státní legislativa důležitá pro jejich činnost,
(např. hygienické vyhlášky, lesní zákon, zákon o mládeži, statut dobrovolníka aj.) se průběžně
zlepšuje a zohledňuje jejich zkušenosti a potřeby.
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Dobrovolníci pracující s mládeží budou mít lepší společenské postavení vyplývající mimo jiné ze
státem uznaného, podporovaného a legislativně zakotveného postavení.
Děti a mládež a jejich sdružení budou mít možnost prosazovat své zájmy i řešit konkrétní
problémy na místně příslušných úřadech.
Do procesu mimoškolní výchovy bude zapojeno více mladých lidí a dobrovolných
pracovníků, což bude mít významný podíl na prevenci společensky škodlivých jevů.
Obecně se budou zlepšovat podmínky pro mimoškolní výchovu dětí a mládeže a pro práci
dobrovolníků na tomto poli, neboť budou využity zkušenosti velkého počtu kvalifikovaných
dobrovolných vychovatelů a jejich podíl na přípravě a uplatňování důležitých norem. To umožní
růst stávajících organizací dětí a mládeže a případně vznik nových. Díky tomu bude do stále
kvalitnějšího procesu dobrovolné mimoškolní výchovy zapojováno více a více mladých lidí, kteří
se tak zařadí k nejméně rizikovým skupinám z hlediska společensky škodlivých jevů.

KLÍČOVÁ OBLAST II - ZAHRANIČÍ
Spolupráce s mezinárodními organizacemi a národními radami mládeže v Evropě

VIZE
ČRDM bude oficiálním reprezentantem české organizované mládeže a jejích sdružení na
mezinárodním fóru.
ČRDM získá nezprostředkované členství v Evropském fóru mládeže a bude se aktivně podílet na
jeho činnosti, včetně realizace jeho projektů v České republice. Bude vnímána jako hlavní
reprezentant zájmů české mládeže v zahraničí. Bude tím přispívat k zapojování České
republiky do Evropské unie.
ČRDM bude hlavním partnerem ostatních národních rad mládeže a realizátorem dvoustranných
a vícestranných projektů za Českou republiku.
ČRDM bude zajišťovat odpovídající informační servis směrem vně a dovnitř České republiky o
aktivitách mládeže a pro mládež. Zároveň bude informovat o problémech, které se v ČR i na
evropské úrovni oblasti dětí a mládeže týkají, a bude se podílet na jejich řešení.

PŘÍNOS
ČRDM bude přispívat ke zvýšení prestiže české mládeže v zahraničí. ČRDM bude usilovat
o to, aby se celospolečenská podpora mládeže v České republice stala standardní
součástí evropského úsilí na tomto poli.
Členové ČRDM budou uplatňovat svůj pozitivní vliv na evropskou legislativu vůči dětem a
mládeži.
ČRDM bude prezentovat a prosazovat aktivity, náměty a projekty českých organizací dětí a
mládeže a usilovat tak o obohacení činnosti mezinárodního společenství dětí a mládeže.
Výrazně stoupne účast českých zástupců z řad členů i nečlenů ČRDM na evropských aktivitách a
projektech.
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ČRDM bude poskytovat české mládeži jasné a včasné informace o programech a aktivitách
Evropského fóra mládeže a podporovat účast českých partnerů na těchto projektech.
Členské organizace získají nezprostředkovaný, přímý přístup ke všem programům a
aktivitám Evropského fóra mládeže.
Členské organizace získají dobré kontakty pro mezinárodní výměny všeho druhu. V případě
zájmu bude ČRDM zajišťovat členským organizacím napojení na mezinárodní struktury
odpovídajícího zaměření.
Jako národní rada mládeže bude pořadatelem jednání a aktivit s ostatními národními radami
mládeže.
Členství v ČRDM tak bude znamenat prestižnější postavení doma i v zahraničí a stoupající kredit
v očích veřejnosti.

KLÍČOVÁ OBLAST III - VEŘEJNOST
Vztah k veřejnosti, postavení ČRDM v české (občanské) společnosti

VIZE
ČRDM bude veřejně známou a důvěryhodnou institucí. Vzhledem ke schopnosti účinné
spolupráce jak v praktické tak teoretické oblasti bude vítaným partnerem pro ostatní
subjekty občanské společnosti: spolky, zájmové skupiny (např. rodičů), školy, církve,
kulturní a charitativní organizace, odborné instituce, samosprávu apod.
ČRDM bude širokou veřejností vnímána jako přirozený obhájce zájmů dětí a mládeže, na niž se
může kdokoliv s důvěrou obrátit o pomoc nebo s námětem na spolupráci či realizaci projektu.
ČRDM významně přispěje ke zvýšení prestiže dobrovolnické práce s mládeží a pro mládež a
zejména non-formální (mimoškolní, zájmové) výchovy.
ČRDM bude mít nepřehlédnutelný vliv v oblasti médií - zejména jejich působení na děti a mládež.

PŘÍNOS
V české společnosti dojde k patrnému zvýšení zájmu o oblast výchovy dětí a mládeže.
Oblast podpory výchovy se stane samozřejmou součástí volebních programů a činnosti
politických stran ucházejících se o přízeň voličů.
Sponzoring výchovné oblasti přestane být naprosto výjimečnou záležitostí.
Dobrovolnická práce s dětmi a mládeží bude alespoň částí společnosti chápána jako důležitý
přínos k budoucí kvalitě celé společnosti.
Významná část rodičů bude považovat členství svých dětí v nějakém výchovném sdružení za
důležitou součást jejich zdravého vývoje a samozřejmou potřebu.
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V médiích bude tématika dětí a mládeže pojednávána se srovnatelnou vážností a zájmem, jako je
tomu dnes s tématikou péče o životní prostředí.
Členství v ČRDM se pro členské organizace projeví zvýšenou společenskou, právní i
materiální podporou ze strany veřejnosti.
Dobrovolníci pracující s mládeží budou mít lepší společenské postavení vyplývající mimo jiné
z všeobecného povědomí o smyslu, důležitosti a náročnosti mimoškolní výchovy.
ČRDM bude schopno mnohem účinněji než dosud podporovat jednotlivá sdružení v prezentaci
jejich činnosti (včetně prezentace mediální).
ČRDM jako celek i její jednotliví členové budou snadněji získávat podporu při pořádání různých
akcí na místní či regionální úrovni.
Zejména pro menší členská sdružení bude ČRDM představovat významné usnadnění jejich
komunikace s veřejností.
Členské organizace ČRDM získají mít dobrý přístup k aktuálním odborným materiálům týkajícím
se tématiky výchovy dětí a mládeže. Současně budou odborníci z jednotlivých sdružení mít
možnost prezentovat svoje poznatky v médiích a na dostatečně reprezentativních odborných
fórech.

KLÍČOVÁ OBLAST IV - STŘECHY
Postavení ČRDM vůči ostatním tzv. „střešním institucím“

VIZE
ČRDM bude hlavním partnerem všem dalším celostátním organizacím a institucím
pro oblast politiky a koncepce mimoškolní výchovy.
V souladu s uspořádáním neziskového sektoru v oblasti sdružování dětí a mládeže v zemích
Evropského společenství převezme ČRDM funkci „Národní rady mládeže“, a to jak pro vnitřní
život České republiky, tak pro integraci do Evropské unie a reprezentaci ČR v zahraničí.
ČRDM bude udržovat korektní a partnerské vztahy s dalšími střešními a obdobnými institucemi
(sportovní svazy, charitativní organizace, mládežnické organizace politických stran a hnutí a
pod.). Bude rozvíjet především prvky spolupráce významné pro oblast dětí a mládeže v ČR.
Střešní instituce působící v současné době v sektoru sdružení dětí a mládeže budou mít zájem
splynout s ČRDM. ČRDM se nenechá vmanipulovat do „konkurenčního boje“ s těmito subjekty,
neboť takový postup chápe jako nepřínosné odčerpávání sil a snižování úrovně tohoto sektoru
v očích odborné i laické veřejnosti.
ČRDM bude úzce spolupracovat s regionálními radami dětí a mládeže v jednotlivých krajích.
V rámci své struktury jim zajistí podíl na činnosti a rozhodování ČRDM na republikové úrovni.
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PŘÍNOS
Česká společnost bude mít funkční „Národní radu mládeže“, která ji bude důstojným
způsobem reprezentovat.
Existence jediné střešní instituce přispěje ke zprůhlednění sektoru dětí a mládeže a vyjasnění
vnějších vazeb.
Orgány státní správy i další instituce získají náležité partnery na odpovídajících organizačních
úrovních. Jediná střešní instituce sdružení dětí a mládeže bude pro ně silným a stabilním
partnerem a reprezentantem.
Vyjasnění vztahů v sektoru dětí a mládeže prospěje spolupráci jednotlivých sdružení i
prosazování jejich společných zájmů.
Prostřednictvím ČRDM budou moci regionální rady dětí a mládeže přenášet své potřeby a
působit i na celostátní úrovni.

KLÍČOVÁ OBLAST V - ČLENOVÉ
Složení členské základny, vztahy mezi členy navzájem a mezi členy a ČRDM

VIZE
Členy ČRDM bude rozhodující část celostátních sdružení dětí a mládeže. Do své činnosti
zapojí i další významná sdružení pracující s dětmi a mládeží, regionální a místní sdružení.
ČRDM bude usilovat o koordinované získávání dalších členských organizací. Zvláštní pozornost
přitom bude věnována sdružením, která mohou významně přispět naplňování poslání a cílů
ČRDM.
ČRDM nepřipustí členství sdružení, jehož cíle nebo činnost jsou v rozporu s posláním a zásadami
ČRDM.
ČRDM bude respektovat naprostou svrchovanost jednotlivých členských sdružení.
Orgány ČRDM nemohou zasahovat do vnitřních věcí členských sdružení, takže dohody vzniklé na
půdě ČRDM zasahující do vnitřních záležitostí členských sdružení jsou pro ně závazné právě tehdy,
jsou-li ratifikovány jejich statutárními orgány.
S třetími stranami bude ČRDM jednat společným jménem všech členských sdružení, jen bude-li to
zjevně v jejich zájmu. Každé členské sdružení si kdykoliv může vyhradit právo, aby v některém
konkrétním případě ČRDM nejednala jeho jménem.
Každý člen bude pociťovat reálnou možnost ovlivnit rozhodování ČRDM.
ČRDM bude přispívat k vytváření prostředí vzájemné důvěry a bude funkční platformou pro řešení
případných bilaterálních problémů.
Členská sdružení se nebudou navzájem poškozovat a prosazovat svoje zájmy na úkor ostatních členů.
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PŘÍNOS
V ČRDM získá česká společnost příklad vzájemného respektu a účinné spolupráce řady velmi
rozdílných organizací. V ČRDM členská sdružení získají bezpečné a důvěryhodné zázemí.
Rostoucí počet členských sdružení bude znamenat více lidských zdrojů a myšlenkové obohacení pro
činnost ČRDM.
Kultivované vztahy členských sdružení jim přinesou i lepší postavení vůči ostatním subjektům ve
společnosti.

KLÍČOVÁ OBLAST VI - ORGANIZACE
Organizační kultura, pravidla, procesy

VIZE
ČRDM bude transparentně řízenou, demokratickou a přitom výkonnou institucí, která bude
efektivně hájit většinové názory svých členů a respektovat názory menšinové.
Zdrojem legitimity (moci) v ČRDM budou i nadále osoby registrované v jednotlivých členských
sdruženích zastoupené svými reprezentanty, řádně a demokraticky zvolenými či jmenovanými
v souladu s vnitřními předpisy a zvyklostmi jednotlivých členských sdružení. Od jejich mandátu se
pak odvíjejí mandáty orgánů ČRDM – valného shromáždění a kongresu, přeneseně pak
představenstva a revizní komise.
ČRDM není a nebude v žádném smyslu organizací nadřízenou jednotlivým členským sdružením.
Je institucí svými členy „vlastněnou“ a zřízenou proto, aby realizovala jejich společnou vůli.
Každé členské sdružení – i to nejmenší – musí vždy mít přiměřenou možnost podílet se na
formulování společných stanovisek ČRDM a odpovídající podíl na rozhodování. Tím na druhé
straně nesmí být dotčeno právo každého individuálních člena jednotlivých sdružení na
spravedlivé zastoupení – podíl jednotlivých osob na moci musí být pro všechny srovnatelný.
Veškerá rozhodnutí orgánů ČRDM musí být činěna podle jasných pravidel, která respektují výše
uvedené zásady a musí být zcela transparentní. Členská sdružení musejí vědět, jaká rozhodnutí
orgány ČRDM přijaly,a mít možnost kontroly plnění uložených úkolů i využívání společných
zdrojů.
Členská sdružení musejí mít reálnou možnost zaujímat vlastní postoje a stanoviska
k rozhodnutím orgánů ČRDM, případně se od nich distancovat: nejprve interně (minoritní votum),
posléze – budou-li to považovat za nutné – i veřejně. Orgány ČRDM budou v takovém případě
zavázány většinový názor obhajovat s výslovnou výhradou, že se nejedná o všeobecný
konsensus, a s uvedením, která sdružení se od společného stanoviska distancovala i jak velkou
část členské základny představují.

PŘÍNOS
Česká společnost bude mít v ČRDM důvěryhodného demokratického partnera, který se
bude chovat transparentně a nebude vyvolávat pochybnosti o legitimitě svých stanovisek.
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Organizační kultura ČRDM bude srozumitelná i veřejnosti, takže partneři ČRDM budou rozumět
tomu, jakým způsobem přijímá svá rozhodnutí.
ČRDM bude vzorem instituce, která spojuje a zastřešuje různé zájmy a různé potřeby, a přesto
efektivně prosazuje a hájí ty společné.
Pro členská sdružení sdílející většinový názor bude členství v ČRDM podporou, pro
sdružení zastávající názor menšinový nebude členství překážkou v jeho prosazování.
Členské organizace budou mít oprávněnou jistotu, že jsou jejich zájmy hájeny efektivně a přitom
s respektem k názorům menšinovým.
Každé členské sdružení bude mít možnost kontrolovat orgány ČRDM a tak zjistit, zda je jejich
činnost v souladu s jeho zájmy.
Žádné členské sdružení nebude mít důvod k obavám, že by jeho menšinový názor vyvolal nátlak
nebo ohrožení svrchovanosti ze strany ČRDM.

KLÍČOVÁ OBLAST VII - SERVIS
Přispění sdružením dětí a mládeže

VIZE
ČRDM bude vytvářet potřebné zázemí pro sdružení dětí a mládeže a to v oblastech, kde
nejsou sdružení schopna zajistit činnosti samostatně a dále tam, kde se společné zajištění
těchto činností bude jevit jako potřebné a výhodné.
ČRDM bude zajišťovat základní informační servis pro členská sdružení a to ve třech rovinách:
směrem k veřejnosti, směrem ke sdružením a mezi sdruženími navzájem.
ČRDM bude zajišťovat servisní činnosti, které jsou především pro menší sdružení nepřiměřeně
ekonomicky náročné a to především v oblasti právního servisu, ekonomického poradenství a pod.
ČRDM bude zajišťovat společné aktivity sdružení dětí a mládeže v oblasti prezentace společně
pojmenovaných problémů v oblasti mimoškolní výchovy a propagace činnosti sdružení.
ČRDM bude zajišťovat akreditované vzdělávací centrum jako nabídku vzdělávání pro vedoucí a
představitele sdružení dětí a mládeže, které nemají vlastí vzdělávací programy, a dále bude
zajišťovat aktivity v oblasti odborného vzdělávání.
ČRDM bude realizovat další aktivity ve prospěch členských sdružení a dětí a mládeže obecně na
základě požadavků vzešlých ze strany členských sdružení a to jak jednorázově tak dlouhodobě.
ČRDM bude v případě zájmu realizovat nákup společně využívaných technických zařízení.

s. 11 z 17

ČRDM
S TRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2000 AŽ 2005
ČRDM bude poskytovat obdobný servis nečlenům a to na základě finanční úhrady nákladů.

PŘÍNOS
Členské organizace budou pracovat se stále se zlepšujícím servisním zajištěním.
Členská sdružení i jejich základní články budou moci využít služeb ČRDM na základě svých
potřeb.
Členská sdružení především s nižší členskou základnou budou moci využívat centrálně
poskytovaných služeb, které by nebyla schopna v obdobném rozsahu samostatně zajistit.
Pro dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží bude vytvořena široká nabídka vzdělávacích aktivit
základní a především rozšiřující přípravy na nekomerční bázi.
Členská sdružení budou mít k dispozici dostatečné množství informací o činnosti dalších členů
ČRDM a případných nabídkách na aktivity. Budou moci poskytovat vlastní informace určené
veřejnosti a dalším sdružením prostřednictvím informační sítě ČRDM.
Členská sdružení budou získávat v dostatečném časovém předstihu informace pro potřeby svých
základních článků a dobrovolných pracovníků především v otázkách legislativních změn,
připravovaných akcí a pod.
Sdružení a základní články budou moci prezentovat svoji činnost na akcích, které zasáhnou
široké spektrum veřejnosti a to pouze s dílčím finančním a organizačním podílem na této
prezentaci.
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The strategy of the CRDM for the years 2000 – 2005
(summary)

The base for this document is the mission of the CRDM, as constituted in its statutes (Art. 2). The
structure of this document is subordinate to its purpose. The activity of the CRDM can be divided
into seven key areas. These key areas are named and defined in this way:

KEY AREA “THE STATE”
This area includes the co-operation with the bodies of the legislative and executive power, taking
part in the preparation and validation of legislative connected with the non-formal education of
children and youth. It includes also a correct political lobbying – the promotion of justified
interests of the youth and the member associations, especially on the parliamentary ground.

KEY AREA “THE ABROAD”
The most important point here is the relation with the European Youth Forum and the relations
with national youth councils of Europe and important international organisations and institutions.

KEY AREA “THE PUBLIC”
This part of the document formulates the relation of the CRDM with the general public, the cooperation with other subjects of the civil society (especially with non-governmental organisations).
Here belongs also the active P.R. of the CRDM, the publishing of information materials, the
organisation of propagation actions and the like.

KEY AREA “THE UMBRELLAS”
This is a delicate area of relations and co-operation with other structures, that represent, like the
CRDM does, various organisations of children and youth, including those, that become
competitors of the CRDM with similar formulation of their interests.

KEY AREA “THE MEMBERS”
This area determines in particular the composition of the member base including the formulation
of a long-term strategy of growth. It defines the relations among the member organisations
themselves and between them and the CRDM as a whole.

KEY AREA “THE ORGANISATION”
This part describes the internal culture of the organisation, that means the rules and internal
regulations, the status of the bodies and member organisations, the customs of decision taking
and the long-term stereotypes. It defines the information streams, their utilisation and realisation,
as well.

KEY AREA “THE SERVICE”
This area includes the goals and activities, not falling in the other areas and which are direct
responses to the needs of the individual associations – e.g. a common legal service, economical
counselling, and others.
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This strategic document formulates a long-term vision for every area, related
approximately to the year 2005. It tries to define the main benefits of the activity of
the CRDM for the society and for its member associations.
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Die Strategie des CRDM für die Jahren 2000 – 2005
(Zusammenfassung)

Der Ausgangspunkt dieses Dokumentes ist die Mission des CRDM, wie in seinem Statut (Art. 2)
bestimmt ist. Die Struktur des Dokumentes ist subaltern seinem Zweck. Die Aktivität des CRDM
kann in sieben Schlüsselgebieten verteilt werden. Die Schlüsselgebiete sind auf diese Weise
gennant und definiert:

DAS SCHLÜSSELGEBIET „STAAT“
Dieses Gebiet umfasst die Zusammenarbeit mit den Organen der Legislative und Exekutive, die
Beteiligung an der Vorbereitung und Anwendung der mit der non-formalen Ausbildung von
Kindern und Jügend zusammenhängenden Legislative. Hier gehört auch ein korrektes politisches
Lobbying – also die Verteidigung der gerechten Interessen der Jugend und der
Mitgliedervereinigungen, vor allem auf dem Parlamentsboden.

DAS SCHLÜSSELGEBIET „AUSLAND“
Hier sind unsere Beziehungen mit dem Europäischen Jugendforum, mit den nationalen
Jugendräten und mit bedeutsamen internationalen Organisationen und Institutionen am
bedeutendsten.

DAS SCHLÜSSELGEBIET „ÖFFENTLICHKEIT“
Dieses Gebiet formuliert die Beziehung des CRDM zu der Öffentlichkeit, die Zusammenarbeit mit
anderen Subjekten der zivilen Gesellschaft (vor allem mit den non-profit Organisationen). Ebenso
gehören hier die eigenen aktiven P.R., die Ausgabe von Infomationsmaterialien, die
Veranstaltung von Werbeaktionen u. ä.

DAS SCHLÜSSELGEBIET „DÄCHER“
Dies ist ein sensibles Gebiet der Beziehungen und der Zusammenarbeit mit anderen Strukturen,
die, ähnlich wie der CRDM, verschiedene Kinder- und Jugendorganisationen representieren,
eingerechnet die, die mit einer ähnlichen Formulation ihrer Interessen eine Konkurrenz für den
CRDM darstellen.

DAS SCHLÜSSELGEBIET „MITGLIEDER“
Dieser Teil bestimmt vor allem die Zusammenlegung der Mitgliederbase, eingerechnet die
Formulation einer langfristigen Strategie des Wachstums. Es definiert die Beziehungen zwischen
den Mitgliederorganisationen selbst und zwischen ihnen und dem CRDM in Ganzem.

DAS SCHLÜSSELGEBIET „ORGANISATION“
Dieses Gebiet beschreibt die innere Kultur der Organisation, also die Regeln und die inneren
Normen, die Stellung der Organen und der Mitgliederorganisationen, die Gewohnheiten bei der
Beschlussfassung, die langfristigen Stereotype. Ebenfalls definiert es die Informationflüsse, ihre
Ausnützung und Realisation.
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DAS SCHLÜSSELGEBIET „SERVICE“
Dieser Teil umfasst die Ziele und die Aktivitäten, die in keinen der anderen Gebieten fallen und
die eine direkte Reaktion auf die Bedürfnissen der einzelnen Vereinigungen sind – zum Beispiel
eine gemeinsame Rechtsberatung, ökonomische Beratung u.a.

Dieses strategische Dokument formuliert eine langfristige Vision für jedes Gebiet
bezüglich dem Jahr 2005. Es versucht die hauptsächliche Beiträge der Aktivität
des CRDM für die Gesellschaft und für seine Mitgliedervereinigungen zu
definieren.
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Místo závěru
Vypracování jakékoliv strategie vyžaduje především shodu v principech i cíli. Pak
schopnost správně porozumět své výchozí situaci. A konečně - dostatek trpělivosti
i ochoty domluvit se na cestě, která povede ze současného stavu k vytčenému cíli.
Předložený materiál je svědectvím o tom, že základní shoda i ochota a trpělivost
zástupcům členských sdružení, kteří se na vypracování této „Strategie ČRDM pro
léta 2000 až 2005” podíleli, nechyběla. To, jak se jim přitom podařilo vystihnout
výchozí situaci, bude testováno nejen oponenturou v rámci ČRDM, ale hlavně - a
to velmi rychle - samotnou praxí. Jak se konstatuje v úvodu, není tato Strategie
dokumentem uzavřeným - „bude dlouhodobě doplňována a upravována, aby
odrážela vnitřní vývoj ČRDM i globální vývoj společnosti”.
Věříme, že „Strategie České rady dětí a mládeže pro léta 2000 až 2005“ se
stane dlouhodobou vizí i nástrojem úspěšného působení ČRDM.
Věříme, že bude pozitivně přijata nejen jednotlivými členskými organizacemi, které
vyvinou nezbytné úsilí na její podporu, ale rovněž dalšími subjekty občanské
společnosti, na něž se ČRDM tímto dokumentem obrací.

NÁVRH ZPRACOVALA
STÁLÁ PRACOVNÍ SKUPINA PRO STRATEGII
VYTVOŘENÁ VALNÝM SHROMÁŽDĚNÍM

ČRDM

Schváleno na základě doporučení Kongresu ČRDM Valným shromážděním ČRDM
dne: 10. června 2000.

Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 977 / 24, 116 47 Praha 1
tel.: 02 / 24 102 209, fax: 02 / 24 102 541
http://www.crdm.cz, e-mail: crdm@adam.cz
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