VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

… POSILOVAT PRESTIŽ MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY
A ZLEPŠOVAT PODMÍNKY PRO DOBROVOLNÉ
PRACOVNÍKY S DĚTMI A MLÁDEŽÍ.

Milí přátelé,
vy ze sdružení dětí a mládeže i vy, naši partneři a příznivci,
Česká rada dětí a mládeže v loňském roce vstoupila do šestého roku své činnosti. A byl to rok úspěšný,
o tom jsem přesvědčen a věřím, že i vy při čtení této výroční zprávy mi dáte za pravdu.
Základní priorita činnosti ČRDM vychází z jejího poslání – zvyšovat prestiž mimoškolní výchovy ve
společnosti a přispívat ke zlepšování podmínek pro dobrovolníky, kteří s dětmi a mládeží v jejich
volném čase pracují. Co jsme pro to dělali a jak se nám to dařilo v roce 2003?
ČRDM se za svých prvních pět let z původních osmi členských sdružení mnohonásobně rozrostla a má
dnes díky rozmanitosti svých organizací mnohem širší záběr. Ke konci roku 2003 nás bylo 57, po valném
shromáždění v dubnu 2004 je nás již 85. Stali jsme se tak jedinou fungující reprezentativní platformou
sdružení dětí a mládeže v České republice. Přispíváme tím k integraci neziskového sektoru u nás – nejen
vlastní činností, ale i významnou pomocí při zorganizování loňského Fóra NNO, které se sešlo počátkem října
v prostorách Parlamentu ČR. Jako dobře koordinovaný reprezentant jednoho z tzv. oborů NNO bude rada
i nadále přispívat k tomu, aby bylo možné nacházet stejnou řeč mezi těmito organizacemi a státem.
V roce 2003 jsme se zásadním způsobem zapojili do přípravy dvou dokumentů – Koncepce státní politiky
vůči mladé generaci do roku 2007 a zákona o práci s dětmi a mládeží. Řada našich doporučení ke koncepci
byla předkladateli velmi kladně přijata, ČRDM nyní čeká monitoring jejího naplňování a příspěvek k němu.
U zákona, který by zásadním způsobem mohl negativně ovlivnit naši činnost, je pro nás důležité jeho úspěšné
“dotažení” do podoby, jež na jedné straně přispěje k lepší ochraně dětí při mimoškolní činnosti, zároveň však
bude motivovat dobrovolníky k výchovné práci s nimi a nikoliv je od ní odrazovat. Významným úspěchem byl
výsledek novelizace tzv. hygienické vyhlášky, jejíž návrh jsme výrazně připomínkovali. Rovněž se podílíme na
zavádění doporučení Bílé knihy EU o mládeži.
ČRDM stojí na dobrovolné činnosti členů svých organizací, na jejich příspěvku společnému zájmu.
Zároveň má výkonnou kancelář s obětavými zaměstnanci. Musíme stále nalézat dobrovolníky pro řízení
organizace a odpovídající prostředky na jednotlivé důležité projekty i fungování nezbytné administrativy.
Jednou z přímých “hmatatelných” základních služeb, kterou ČRDM sdružením zajišťuje, je administrace
úrazové pojistky. Další z nich je informační servis (nejen) pro členská sdružení a prezentace našeho sektoru
jako takového prostřednictvím zpravodaje Archa a serveru Adam.cz. Kompletní starost o něj na ČRDM přešla
v červnu 2003 po sloučení s Národním informačním centrem mládeže (NICEM), jež se stalo Komunikačním
centrem výchovných aktivit ČRDM – NICEM (KOCVAK). Hlavní prezentační akcí naší činnosti byla opět
Bambiriáda. Několikadenní “festival” proběhl tentokrát již v 19 městech a celkově jej navštívilo přes 220 tisíc
mladých lidí, dětí a jejich rodičů.
ČRDM má dnes dobré jméno v zahraničí – aktivně se podílí na zásadních snahách Evropského fóra
mládeže a spolupracuje s národními radami mládeže, její zástupci reprezentují názory mladých lidí na akcích
pořádaných evropskými institucemi. Poté, co se rozpadl jediný konkurent ČRDM a bývalý nereprezentativní
zástupce České republiky v Evropském fóru mládeže, otevřela se ČRDM cesta k přijetí do tohoto prestižního
uskupení. V roce 2003 jsme se účastnili řady mezinárodních konferencí a seminářů a spolupořádali u nás
týdenní seminář Evropa zítřka pro mladé lidi ze současných i přistupujících států Evropské unie.
Rok 2003 byl také posledním ze šesti let, kdy v čele ČRDM stála předsedkyně Jana Vohralíková. Janě patří
velký dík za vše, co pro ČRDM a její sdružení vykonala. Přejeme jí hodně úspěchů ve státní správě, kam
zamířila, i v osobním životě.
Po všem, co jsme v roce 2003 dokázali, věřím, že jdeme po dobré
cestě k naplnění základní strategické vize, že 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. Budeme k tomu potřebovat
pomoc a napření vás všech a já za ně předem děkuji.
Pavel Trantina
předseda ČRDM

Průvodce Výroční zprávou
ČÁST I – KDO A PROČ TVOŘÍ ČRDM?

str. 2

V téhle úvodní části se stručně představíme
– oč usilujeme,
– kdo k nám v roce 2003 patřil a kolik měl vlastních členů,
– kdo řídil naši činnost,
– kdo nás kde zastupoval.

ČÁST II – CO JSME V ROCE 2003 DĚLALI?

str. 5

Tady nabídneme přehled toho, co tvořilo hlavní náplň činnosti ČRDM. Kvůli přehlednosti se budeme držet
následujícího vnitřního členění:
Celorepubliková prezentační akce – BAMBIRIÁDA 2003 .......................................................................... 5
Spolupráce na tvorbě právních norem a další společenské aktivity ........................................................ 9
Zahraniční a mezinárodní aktivity ......................................................................................................... 13
Publikační činnost ................................................................................................................................ 15
– měsíčník ARCHA
– internetové stránky CRDM.cz, ADAM.cz a Sidliste.cz
Podpora sdružení dětí a mládeže ......................................................................................................... 17
– pojištění pro sdružení dětí a mládeže
– vzdělávací činnost – semináře
– servis pro sdružení – zajištění provozu internetové sítě v budově
na Senovážném náměstí a zajištění chodu Kanceláře ČRDM

ČÁST III – KOLIK NÁS TO STÁLO?

str. 21

Tato standardní (a povinná) kapitola plná čísel v úhledných tabulkách Vám poskytne přehled o tom, odkud
jsme na svou činnost získávali peníze – a jak jsme s nimi naložili.
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Kdo a proč tvoří ČRDM?
V České radě dětí a mládeže mají své jasné místo tradiční sdružení
zabývající se výchovou, která díky svobodě po listopadu 1989 opět
mohla veřejně začít v naší zemi působit. Stejně tak k nám ovšem patří
sdružení, která sice před listopadem 1989 v nějaké podobě existovala,
ale teprve po pádu totalitního režimu mohla bez mocenských zásahů
začít naplňovat své skutečné poslání. Rádi jsme mezi sebou přivítali
sdružení, která vycházejí z křesťanské orientace, stejně jako sdružení
s kulturním zaměřením. Konečně naši pestrost podporují i sdružení
zaměřená na speciální druhy činnosti, prostřednictvím kterých rozvíjejí
život dětí a mladých lidí.
Jsou mezi námi sdružení veliká – ba největší – i docela malá. Jsme
přesvědčeni, že ti i oni v ČRDM mají zajištěno přiměřené místo. Jde totiž
o dělbu práce a rolí: každý by měl druhým poskytnout to, v čem je zvlášť
dobrý, případně, kde je prakticky nenahraditelný. Demokracii mezi
sebou chápeme jako takové uspořádání vzájemných vztahů, které
respektuje suverenitu každého členského sdružení, uznává jeho
přednosti a možnosti a vytváří prostor pro jeho uplatnění. Současně
respektuje odpovědnost i možnosti jednotlivých sdružení v závislosti na
síle členské základny.

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.“
z úvodu Strategie ČRDM
do roku 2005

Sdružení
do 1000 členů
37 tj. 66%

Sdružení
od 5000
do 10000 členů
4 tj. 7%

Sdružení
od 1000
do 5000 členů
10 tj. 18%

Sdružení
nad 10000 členů
5 tj. 9%

Zakládající členové
České rady dětí a mládeže
v roce 1998

AKSM
Asociace k¯esùansk˝ch sdruûenÌ ml·deûe
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„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.

Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2003
SDRUŽENÍ (CELKEM 56)
Asociace debatních klubů
Asociace křesťanských sdružení mládeže
Asociace malých debrujárů ČR
Asociace středoškolských klubů ČR
Asociace TOM ČR
AVZO ČR
Azimut
Česká tábornická unie
Dětské umělecké studio Milevsko*)
Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů
Folklorní sdružení ČR
Hnutí Brontosaurus
Hnutí GO! *)
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
Informační centrum oddílů a klubů
Jockey club Malý Pěčín*)
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Keltoi, občanské sdružení
Klub Domino, Dětská tisková agentura
Klub Pohoda při Slezské Diakonii
Křesťanské sdružení Benjamin
KUFR – Klub úplně fantastické rekreace o.s.
Květ - sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR
Lačhe Čhave o.s.
Liga lesní moudrosti
Lípa 2
Mládež ČČK
Moravský klub myslivecké výchovy Brno
NTS Texas Rangers*)
OS Altus
OS Letní dům
OS Malý princ
OS STUD - Brno*)
OS Táborníček
OS ZIP*)
Pionýr
Príma děti
Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu
Royal Rangers v ČR
Sdružení Rubín Valašské Klobouky
Salesiánské hnutí mládeže
Salesiánské kluby mládeže
Samostatná dětská organizace Vlčata
Sdružení hasičů ČMS
Sdružení Klubko*)
Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP*)
Sdružení Roztoč*)
S.K. a K.S. Dakota
Společenství (Jan 10)
Spojené ruce
T.O. Střelka
T.O. Lvíčata*), sdružení dětí, mládeže a dospělých
Totem Ostrava*)
YMCA v ČR
Zálesák
Zeměpisná společnost Morava
CELKEM

POČET ČLENŮ
336
3 658
2 107
5 170
10 640
3 641
128
9 112
72
162
13 462
1 027
50
1 135
28
22
51 276
17
102
52
23
248
1 264
33
949
33
1 284
79
31
6
17
12
37
112
18
21 101
34
15
719
236
1 927
1 022
118
32 677
59
4 742
220
158
18
80
32
49
23
7 294
5 367
105
182 339

*) sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2003

V roce 2003 byla přijata i první krajská rada jihočeský RADAMBUK
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Orgány ČRDM
Předsedkyně ČRDM
Ing. Jana Vohralíková (YMCA)
– do 31. 12. 2003
Revizní komise
Ing. Marie Světničková (AKSM)
Mgr. Jiří Červenka (Pionýr)
Olina Nováková (Príma děti)
Bořek Slunéčko (Junák - svaz skautů a skautek ČR)
Představenstvo ČRDM
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Mgr. Martin Bělohlávek (Pionýr) –do 9. 10.
Pavel Trantina (Junák - svaz skautů a skautek ČR)
ČLENOVÉ
Ing. Monika Homolková-Němečková (Sdružení hasičů
ČMS)
Aleš Kroutil (Altus)
Ing. Lee Louda (pionýr) od 9. 10.
Mgr. Tomáš Novotný (A-TOM)
PharmDr. Petr Baláš (FoS)
Ema Rajnošková (Malý princ)
Mgr. Lukáš Zrzavý (SHM)
Kancelář ČRDM
Mgr. Jiří Zajíc
Anna Podsedníková
Jakub Kořínek (1/2 úvazek)
Blanka Lišková
Ve smlouvě o provedení práce či formou služeb pro
Kancelář dále pracovali Hana Konopiská a Marek
Krajči.
Do 31. 5. byla zaměstnána i Terezie Kozderková,
která byla celou dobu v pracovní neschopnosti

Zastupování
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
a její výbory
Ing. Jana Vohralíková
Pavel Trantina
Komora mládeže MŠMT
Mgr. Martin Bělohlávek
Ing. Jana Vohralíková
Ing. Josef Výprachtický
Přizváváni jako experti k jednání Podvýboru pro
mládež Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Martin Bělohlávek
Mgr. Tomáš Novotný
Ing. Jana Vohralíková
Ing. Josef Výprachtický
Výběrová komise ČNA „Mládež“
Aleš Sedláček
Pracovní skupina pro přípravu zákona o mládeži
Pavel Trantina
Česko-německá rada pro spolupráci a výměny
mládeže
Markéta Stulíková
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Celorepubliková prezentační akce

Čím pomůžeme dnes naplnit srdce našich dětí,
tím zítra ony naplní náš svět.
Motto Bambiriády 2003
Tato velká celorepubliková prezentační akce, která se
konala už po páté – přitom potřetí i mimo Prahu – je
nepochybně nejvýraznějším počinem České rady dětí
a mládeže z hlediska podpory sdružení dětí
a mládeže i jejich možnosti oslovit veřejnost.
O tom, že je to akce vskutku úspěšná, svědčí
každoročně narůstající zájem měst (10 v roce 2001,
14 v roce 2002, v roce 2003 pak 19 a na rok 2004 se
jich už přihlásilo 28), narůstající počet účastníků (v
roce 2000 ke 100 tisícům, v roce 2001 skoro 120 tisíc,
v roce 2002 140 tisíc a v roce 2003 dokonce 225 tisíc)
i zjevná mediální podpora (Česká televize jako hlavní
partner, měsíčníky nakladatelství Mladá fronta,
spousta regionálních deníků, některé týdeníky,
regionální stanice Českého rozhlasu, Country Rádio
atd.). Nejvýrazněji o úspěchu Bambiriády svědčí to,
že ačkoliv akce podobného – tedy „masového“ –
charakteru většinou „propadají“ – o Bambiriádu je
skutečný zájem.

ZÁKLADNÍ FAKTA
Místa konání
Brno
České
Budějovice
Děčín
FrýdekMístek
Havířov
Hradec
Králové
Chomutov
Chrudim
Karviná
Klatovy
Liberec
Plzeň
Praha
Příbram
Olomouc
Ostrava
Uherské
Hradiště
Šumperk
Zlín

Termín
Praha
22.–25. května 2003
(čtvrtek – neděle)
ostatní místa
nejčastěji
23.–25. května 2003
(pátek – neděle)
Záštita
JUDr. Cyril Svoboda,
místopředseda vlády
a ministr zahraničí
JUDr. Petra Buzková,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy
Vladimír Mlynář,
ministr informatiky
RNDr. Libor Ambrozek,
ministr životního prostředí

Bambiriádní děti
Jaké máme děti na Bambiriádě?! Usměvavé,
malé, velké, pomalované, zplakané, ulítané,
ukřičené, copaté, špinavé, brýlaté, barevné,
větrníkové, balónkové, spící, hubaté, klidné,
rozjívené, tancující, zpívající, kočárkové,
nahaté, mokré, šplhající, tvořící, zubaté,
květinkové, čepičkové, usmrkané, korálkové,
zmrzlinové, ušaté, cukrové, tleskající.
Ale dá se to napsat i jednoduše –
spokojené.
Hromča
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Jak viděli Bambiriádu

V pátek 23.5. jsem od rána s napětím očekávala, co
se ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti,
kde jsem se právě nacházela, začne dít. Měla jsem
se zúčastnit letošní Bambiriády, částečně jako
pomocná síla, ale především coby vnější
pozorovatel, neboť to bylo mé první setkání s touto
akcí. Dopředu jsem věděla jen to, kdo se do těchto
dvou hravých „dětských dní“ zapojí, kdo se
zasloužil o to, aby fungovaly všechny hry
a vystoupení, kdo se postaral o organizaci
a zastřešení celé Bambiriády; věděla jsem přesně,
co se žádá ode mě a co se má kdy dít, ovšem
neminul mě okamžik velkého překvapení ve chvíli,
kdy realita předčila mé očekávání.

o bambiriádní odpoledne nebude ve zdejším
městě a jeho nejbližším okolí zrovna rozšířeným
jevem.

Byla jsem ovšem nucena se zastydět a co víc, ve
finále se i pořádně zamyslet nad smyslem této
akce a svůj původní dojem z ní malinko
přehodnotit. Uherskohradišťské Bambiriády se
zúčastnilo na 300 účinkujících a kolem 1000 dětí,
které se přišly bavit spolu s rodiči, prarodiči nebo
staršími kamarády (z řad dospělých prošlo při
Bambiriádě parkem asi 1400 lidí). Děti, jež neměly
(stejně jako já) o konání podobné akce v jejich
městě tušení, přilákal zpěv a hra na nejrůznější
nástroje permanentně se střídajících účinkujících
Vzhledem k tomu, že má Bambiriáda za úkol
z řad školáčků a členů nejrůznějších zájmových
především přinést informace o volném čase, což
kroužků a organizací; ostatní přišly s nedočkavostí
znamená seznamovat děti a jejich rodiče
v očích, protože po loňském ročníku už si nesly
s nejrůznějšími možnostmi jak své volno co
svou představu s sebou a těšily se, co nového jim
nejefektivněji a nejzábavněji využít k hrám a tím
organizátoři přichystali letos. Parkem se po oba
rozvoji dětské osobnosti a fantazie, připadalo mi
slunečné dny rozléhal veselý křik a smích
logické, že tuto akci navštíví především děti. Ovšem spokojených návštěvníků, kteří měli možnost si
nepopírám, že počet malých i větších návštěvníků
nabízené volnočasové aktivity rovnou vyzkoušet,
mě malinko zaskočil. Vzhledem k tomu, že jsem
linula se jím vůně cukrové vaty a sladkých odměn
sama o této akci netušila do okamžiku, než mě
za nejrůznější soutěže, dětem se v očích odráželo
jedna ze zúčastněných organizací požádala
nadšení, rodičům se ve tvářích zračila spokojenost
o nepatrnou výpomoc v prvním dni Bambiriády, tak se svými ratolestmi i celou akcí, která rozhodně
nějak jsem podle sebe měřila i ostatní
smysl (a už to vím i já) nepostrádá.
a předpokládala, že informace a zájem
ICN, Uherské Hradiště
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Co je podle vás cílem této akce a proč?
Šárka: Cílem této akce je nabídnout rodičům a všem dětem vlastně
možnosti vstupu do organizací, které nabízejí využití volného
času pro děti, tak aby neměly čas brát drogy, kouřit a toulat
se po ulicích.
Petr:
Myslím si, že cílem této akce je pobavit děti, rodiče a vůbec
všechny účastníky Bambiriády.
Jana: Aby si děti a maminky uvědomily, jak se dá využít volný čas.
Aby děti celé odpoledne neproseděly u počítače a rodiče aby
věděli, že jsou i kroužky pro děti.
Petr:
Dostat děti do nějakých her a stáhnout je od drog
a samozřejmě i od alkoholu.
Lada: Ukázat dětem i rodičům využití volného času a také dění
v tomto kraji, protože si myslím, že se toho tady děje dost
a někteří o tom vůbec ani nevědí a ta škála nabídek je
opravdu pestrá.
Honza: Já si myslím, že zejména seznámit děti a mládež s možností
trávení volného času.
Martina Šípková a Jana Strašková, Chrudim
Největší duha v ČR
Bambiriáda pomalu končí a naše redakce se unavená za chvíli
pohrne domů. Po celý druhý den se z barevných víček PET lahví
stavěly obrázky, nápisy a jiná nádherná díla. Stavěli děti, dospělí
i batolata. Duha se rozkládala na nejméně 25 metrech
čtverečních, hýřila všemi barvami od bílé přes zlatou až po
černou. Mnoha lidem dobrovolně povinné třídění vršků podle
barev lezlo na nervy a některé to bavilo. Všem to však kazila
malinkatá holčička, která nevědomky házela mezi červené vršky
zelené. My jí to ale odpustili. Naše duha nebyla obyčejná, byla
kouzelně složená ze všech možných barev, na přeskáčku – ne tak
jako v přírodě. Tu naši navíc tvořily nápisy a loga organizací, které
se na Bambiriádě aktivně podílely. Stejně jako přírodní duha i ta
„víčková“ duha a dnešní den nejsou nekonečné a už jsou pryč.
Na konci přírodní duhy bývá poklad a ten jsme našli i zde.
Lucie Sembolová, Markéta Foltýnová, Eva Škanderová,
DTA Ostrava, Déčko
Barevné zpívání
V pátek večer se celými sady rozezněl líbezný
a okouzlující zpěv. Své umění nám předvedl
kroužek „Škola hry na kytaru“. Zpívali a hráli
například „Zelené pláně“, „Mlýny“, „Žízeň“…
O další část večera se postarali pionýři ze IV.
PS Šumperk pod vedením Peti Ficka. Ani toto
vystoupení nemělo chybu. Slyšeli jsme píseň
z filmu Titanic, nezapomenutelný byl i „Saša,
který jede“ a ani Leoš Mareš v kožichu nebyl
k zahození! Velice působivé bylo vystoupení
Beatles, kteří svou píseň věnovali Jarušce
Švecové. Všechny písničky byly doplněny
komickými scénkami. Celý večer se moc
vydařil a všem účinkujícím děkujeme!
Jana V., Šumperk
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Tak jsme došli až do konce, spočítali vydané vstupenky,
zlikvidovali Média stan a v krátkosti hodnotili. V Liberci
Bambiriádou prošlo minimálně 8000 účastníků. Na Chomutov, jak
jsem si přečetl, sice nemáme, ale číslo je to úctyhodné, vezmu-li
si, že jsem byl často svědkem toho, že dospělí vstupenku nechtěli,
že ji nepotřebují. Udělali jsme spoustu nových projektů Bambiriádní noviny čísel 1–5 a Bambiriádní Bulletin máte možnost
si na webu přečíst, redakční rada se opravdu snažila a výsledek
prostě stojí za přečtení. V sobotu roztleskaly liberecké náměstí Dr.
Beneše mažoretky z širokého okolí, dokonce až z Ústí nad Labem,
a až budu mít filmový sestřih, který pro nás dělá M-Film z Lomnice
nad Popelkou, třeba i najdu způsob, jak z něj něco představit i na
tomto webu (když mi to tam kluci z Prahy pustí). Tak se mějte
pěkně a za rok zase na shledanou...
Petr Hanka - Brtník Média stan Bambiriády 2003 v Liberci
Bavili se i pořadatelé
Na Bambiriádu se všichni
těšíme, ale přece jen je to
nervové vypětí. Proto všichni
uvítali i večerní posezení na
terase. Je hezké si jen tak
povídat. Přestože všichni přes
den vypadali jako svoje trosky,
večer už byli zase všichni
v pohodě. Nikdo se nesnažil,
aby šel zbytečně brzo spát, kdo
by si nechal ujít tak pěkný večer.
Rozhlasový klub Litina, Brno
Chtěla bych velice poděkovat za fantastickou Bambiriádu 2003, která
zaujala nejenom mé dva syny, ale i mne a mé spolupracovníky.
Pracujeme s dětmi s poruchami chování a víme, že zaujmout jejich
pozornost není snadné. Bambiriáda ale nabízí bohatou škálu návodů
na vyplnění volného času dětí a mládeže - možnost spustit se po
laně, střílet z luku, barevné tajemství pečení a v neposlední řadě také
dětské projevy na pódiu v pavilonu A. Všem pracovníkům a obzvlášť
Zuzce Trizmové patří náš veliký dík za nádherné, kouzelné, zajímavé
tři dny plné námětů na činnost s dětmi i na vlastní relaxaci.
Dita Pitnerová, ředitelka, a pracovníci SSP Olomouc
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Spolupráce na tvorbě právních norem
a další společenské aktivity
„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.“
ze Strategie ČRDM do roku 2005
Pro naplňování výše uvedené ambice se ČRDM v roce 2003 angažovala následovně:

ZÁKON O PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
Rozhodující právní normou pro činnost organizací zabývajících se
výchovou a volným časem dětí a mládeže je již několik let připravovaný
Zákon o práci s dětmi a mládeží. Do pracovní skupiny při MŠMT byl
nominován místopředseda Pavel Trantina – přesně ve smyslu toho, co
říká naše Strategie:
„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“.
K poslední verzi návrhu se Valné shromáždění ČRDM dne 9. října vyjádřilo takto:
Pro postoj České rady dětí a mládeže (ČRDM) k navrhovanému zákonu o práci s dětmi a mládeží a o změně
některých zákonů je rozhodující
1) jak má být chápáno ustanovení § 10 odst. 2.
ČRDM má za to, že toto ustanovení nemůže být chápáno jako stanovení obecné povinnosti, ale pouze jako
jedna z podmínek pro to, aby práce splňovala znaky soustavné dobrovolné práce s dětmi ve smyslu tohoto
zákona se všemi z toho plynoucími důsledky. Pro tento výklad § 10 svědčí nejen některé další části zákona,
ale zejména to, že jiné chápání by bylo ve zjevném rozporu se čl. 20 Ústavní listiny práv a svobod. Z těchto
důvodů doporučuje ČRDM znění § 10 upřesnit.
2) vyváženost podpory výchovné činnosti a restrikce s ní spojené
ČRDM vnímá předložené znění zákona jako poměrně vyvážené, kde míra přínosu pro dobrovolnou práci s dětmi
a mládeži vyvažuje restrikce na tuto činnost vztažené. Pokud by ovšem tato rovnováha měla být narušena v dalším
projednávání zákona, považovala by jej ČRDM za škodlivý pro dobrovolnou práci s dětmi a mládeží.

DALŠÍ AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY ČRDM SKUPINY „STÁT“
V kontaktech s politiky a činiteli veřejné sféry se ČRDM samozřejmě nemůže omezit jen na právě popsaná
povzbudivá setkání „na otevřené scéně“. Společenskou podporu, přijatelné právní prostředí a rozumná
pravidla financování je třeba vyjednávat zpravidla pečlivě a trpělivě. S ministry, jejich podřízenými i poslanci
a senátory. To je hlavní naplní činnosti pracovní skupiny příznačně nazvané „Stát“, tak jak to stanovuje naše
Strategie do roku 2005:

„ČRDM bude respektovanou součástí občanské společnosti a hlavním partnerem státu v oblasti politiky
a koncepce mimoškolní výchovy.“
Během roku 2003 šlo konkrétně o tyto priority:
• Zákon o práci s dětmi a mládeží (viz předchozí kapitolka 2.).
• Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - zejména eliminování
takových návrhů předkladatele, které by ohrozily tradiční činnost nerespektováním rozdílů mezi
stálými a přechodnými zařízeními pro tábor.
• Uskutečnění 3. kola výběrového řízení ve věci likvidace FDM, přičemž současně bylo třeba
dosáhnout změny některých podmínek 3. kola výběrového řízení, jejichž problematičnost se ukázala
v předchozích dvou kolech, a současně zabránit vyřazení některých objektů ještě před
uskutečněním 3. kola výběrového řízení.
• Odklad povinnosti občanských sdružení vést podvojné účetnictví až od roku 2005, což se podařilo.
• Vztahy s MŠMT – konkrétně obnovení praxe z let 1998 až 2002, kdy zástupci sdružení byli členy
komisí pro posuzování projektů na dotace; v tom jsme úspěšní nebyli.
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Setkávání mladých lidí s osobnostmi
– aneb „Vedoucí jsou solí země. Jsou to lidé, kteří rozhodují o tom,
jak bude vypadat tato společnost v budoucnosti, víc než politici.“
(Petr Pithart)
Právě vyslovený názor samozřejmě nelze slyšet od politiků všech. Ovšem ty, kteří jej tak či onak zastávají,
spolu s dalšími osobnostmi se rozhodla Česká rada dětí a mládeže zvát na přátelská neformální setkání, aby to
přímo od nich slyšeli mladí lidé, kteří mají odvahu, předpoklady a chuť věnovat svůj čas, síly a někdy i zdraví
výchově dětí a podpoře dospívajících. V roce 2003 přijala pozvání paní senátorka Jaroslava Moserová, primátor
Pavel Bém, senátor Martin Mejstřík, ministryně Petra Buzková, Táňa Fischerová, Štěpánka Hilgertová, senátor
Zdeněk Bárta, Milena Černá a prof. Jan Sokol.

U kulatého stolu s MUDr. Milenou Černou
V pátek 7. listopadu 2003 kolem 12:15 urychleně opouštím školu uprostřed
hodiny českého jazyka a letím na vlakové nádraží, jen vybírám nutné peníze na
cestu. Kupuju si lístek a už nasedám do 20 minut zpožděného vlaku.
V Častolovicích přebírám kolegyni - Verču Langrovou z Kostelce nad Orlicí přímo z rukou starostlivé maminky. Jedeme přes Týniště a Hradec Králové, tam
přesedáme na rychlík do Prahy. V Chlumci nad Cidlinou k nám přistupuje náš
přítel, Martin Matys. Pak už pokračujeme do Prahy na Hlavák, kde si dáváme
nechutný kafe a čekáme na další známé tváře. Po chvilce přijíždějí Dominika
Šimková a Lucka Folprechtová z Brna, vítáme se. Kvůli časové tísni ale odcházejí
všichni v 16:45 na Václavák, já s Verčou zůstáváme a čekáme dalších 10 minut
na delegaci z České Lípy - Peťan Šplíchal, Pavel alias PJ Calta s kytarou. S nimi již
jdeme také na Václavák, kde se zase všichni šťastně shledáváme. Pomalinku
vycházíme vstříc ulici Ve Smečkách a kavárně Vesmírna. Na podruhé jsme se trefili a s úspěchem na místo
došli. Kupujeme si s Petrem černej čaj a pak navíc zjišťujeme, že náš vzácný host už tam došel před námi
(paní Milena Černá z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové), tak se s ní vítáme a domlouváme se na tom,
jak to vlastně uděláme. Pak si již jdeme vypít náš cup of tea, a to do dětského koutku. Přichází Honza Havlice,
vášnivě se vítáme, dále pak Dalibor Tomko, Danielka Heralová, Petr Školník, Pepa Kaštil a mnoho dalších
přátel, které jsme tak dlouho (10 dní?) neviděli. Konečně přichází i pan Zajíc z ČRDM a po složitém uspořádání
malého prostoru pro hodně lidí můžeme v 18:00 začít debatu.
Paní Černá nás nejdříve všechny vyzpovídala, odkud jsme, co děláme, jaký máme parlament. Měla z toho
velikou radost, sama nevěděla, jak daleko celý projekt je. Pak už se ale rozpovídala o své práci, jaké to bylo
u vzniku, jaká byla spolupráce s paní Olgou Havlovou, jaké změny v průběhu její práce ji potkaly, jak to vypadá
dnes, s jakými se potýkají problémy, jak je to s pěstounskou péčí a adopcí v ČR, vyprávěla nám modelové případy
ze své velmi zajímavé práce. V průběhu celé debaty, která trvala přes 130 minut, jsme se mohli na cokoliv zeptat.
Mnohé dotazy směřovaly k financování. Je možné využívat zdroje EU? Daní se dědické částky? Ale ani jiná
témata nezůstala bez odezvy. Jaká je nejvyšší věková hranice pro první adopci? Jak dlouho to trvá? Jak jsou na
tom děti v dětských domovech? No to bylo zajímavé téma, to tedy ano. Bohužel drtivá většina z nich jsou
chudáci, neschopni plnohodnotné sociální kompetence a integrace. Často jsou zcela zbytečně velmi
podhodnocováni. V tomto směru pomáhá Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové tím, že uděluje
talentovaným dětem studijní stipendia. Další zajímavostí bylo, že kapesné těchto dětí činí zhruba 200,měsíčně. Jsou ale pro ně pořádány mnohé akce - např. letní jazykové tábory. Bohužel tyto děti většinou kouří vůbec si nevěří, a to je škoda. Ideální pro ně by bylo, kdyby každé z nich mělo šanci vidět, jak vypadá rodinný
život plný lásky. Tak běžné věci, jako že lidi musí pracovat, aby si vydělali peníze na žití.
Na druhou stranu jsou i dětské domovy - hlavně v německém pohraničí - kde
děti mají peněz hodně. Co naplat. Mohlo by se s tím něco udělat. Jsou
například i země, kde ze zákona nesmí být dítě v „ústavu“ více než rok. Je to
ale u nás reálné?
Po krásně strávené době se loučíme s naším hostem bouřlivým potleskem. Pak
už jen paní Černou prosím o krátký zápis do naší kroniky. Celá akce byla velmi
sympatická a myslím si, že pro všechny přítomné musela být velkým přínosem.
Děkuji za ni a těším se na další.
Vítězslav Jarý - 18 let,
koordinátor Dětského parlamentu v Rychnově nad Kněžnou
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Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou v divadle Rubín

Ze setkání se senátorem Martinem Mejstříkem ve Vesmírně
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SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PARTNERY V OBLASTI NNO
ČRDM se v tomto roce zásadním způsobem angažovala v integračních
snahách, které se týkají celé této oblasti. V prvé řadě se ředitel Kanceláře
Jiří Zajíc účastnil jednání Rady NNO, která od poslední všeoborové
konference v roce 1997 zůstala jako zárodek budoucí národní platformy
neziskových organizací, a významnou měrou přispěl ke konání
Konference Fórum NNO před vstupem do EU, jejímž cílem bylo
zlepšení vzájemné spolupráce neziskových organizací s Parlamentem,
samosprávou a státní správou v podmínkách přípravy NNO na vstup do
EU. Konferenci pořádala Rada neziskových organizací - RANO - spolu
s Centrem pro komunitní práci - CpKP, Českou radou dětí a mládeže ČRDM, krajskými, regionálními a oborovými platformami NNO, Památkovou komorou a Spolkem oborové
konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti - SKOK. Záštitu
nad konferencí převzali JUDr. Jitka Kupčová, místopředsedkyně poslanecké sněmovny a PhDr. Petr Mareš,
místopředseda vlády a předseda Rady vlády pro NNO.
Konference za účasti 125 zástupců reprezentativního spektra
neziskových organizací, krajských samospráv, politiků i podnikatelů
představovala nepřehlédnutelný obrat ve snaze po skutečném dialogu
v rámci celého neziskového sektoru, který by konečně umožnil přikročit
k vytvoření tolik potřebné reprezentativní báze v tomto celém sektoru.
K tomu směřovaly aktivity zástupců ČRDM i na vlastní konferenci: aktivně
se jí účastnila předsedkyně Jana Vohralíková, místopředseda Pavel
Trantina, který moderoval jednu ze čtyř sekcí, ředitel Kanceláře Jiří Zajíc
a členové pracovní skupiny Stát Tomáš Novotný a Josef Výprachtický.
ČRDM organizačně i poskytováním know-how podporuje vzniklou Asociaci NNO, v současné době sdružující
zejména krajské „střechy“ NNO, která právě může představovat zárodek oné budoucí účinné reprezentace
v oblasti NNO.

CENA ČRDM „PŘÍSTAV“
- neboli ocenění pro komunální politiky za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží
(Statut viz www.crdm.cz)
Celkem běžné je politiky kritizovat. Mnohem méně běžné je politiky
ocenit. A to ne tak, že jedni politici dávají ceny druhým, nýbrž že ty ceny
politikům navrhují děti a mladí lidé. Právě tuto možnost dává Cena ČRDM
PŘÍSTAV, kterou už podruhé vyhlásila Česká rada dětí a mládeže.
Sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže, střediska volného času,
školní družina nebo školní klub – to jsou navrhovatelé politiků, kteří na
místní úrovni významně pomáhají dětem a mladým lidem. Vybírat
z nominovaných bylo letos už hodně obtížné, protože těch, kteří by si
cenu zasloužili, bylo mezi nimi víc, než kolik statut ceny umožňuje
v jednom roce udělit. Zvláště potěšitelné bylo, že spektrum navrhujících
i navržených bylo opravdu pestré.
LAUREÁTI CENY PŘÍSTAV ZA ROK 2003:
Ing. Vít Beran, starosta městské části Brno - Žebětín
Petr Halada, starosta Kamýku nad Vltavou
Ing. Petr Horák, zástupce starosty městské části Praha 5
Miroslav Kovařík, starosta obce Modrá u Uherského Hradiště
Ing. Petr Krill, exstarosta Šumperka, poslanec Parlamentu ČR
Jan Sopko, starosta Přimdy
Ing. Martin Štifter, CSc., bývalý starosta města Roztoky
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Zahraniční a mezinárodní aktivity
ČRDM je aktivním a důvěryhodným partnerem pro zahraničí
Česká rada dětí a mládeže rozvíjí kontakty se zahraničím – ať již sama
o sobě nebo pro členy svých sdružení. Již od svého založení usiluje
o odpovídající zastoupení České republiky v Evropském fóru mládeže. Je
partnerem řadě ostatních národních rad mládeže, zve je na své akce
a účastní se jejich. ČRDM rovněž zastupuje své členy a zájmy mladých
lidí vůči Radě Evropy, Evropské unii, UNESCO a dalším organizacím
a přenáší od nich podněty pro činnost. ČRDM je členem sítě evropských
regionálních a národních rad mládeže PREMJER (www.premjer.net)
a Evropské aliance zařízení pro volný čas dětí a mládeže EAICY
(www.eaicy.cz) a i v roce 2003 se účastnila jejich aktivit.
V roce 2003 přijala ČRDM řadu delegací zahraničních organizací
a ministerstev - v září jsme tak přivítali delegaci Bavorského kruhu
mládeže, nebo např. jihokorejskou ministerskou delegaci. V neustálém
kontaktu jsme s přáteli z Rady mládeže Slovenska (RMS). Nejenže se
setkáváme na různých zahraničních akcích a v rámci Česko-slovenské
komise pro spolupráci mládeže, ale počátkem prosince se uskutečnila
studijní návštěva zástupců RMS v Praze a po ní bylo podepsáno
i společné prohlášení o spolupráci, které předznamenává intenzivnější
kontakty v příštím roce.
Dobré kontakty jsme udržovali s Radou Evropy – v listopadu jsme přijali delegaci jejích expertů, zúčastnili se
Konzultačního setkání v Budapešti, jež se zabývalo návrhem Doporučení o vytváření a fungování národních
rad mládeže a konzultativních orgánů mladých lidí, vyslali jsme úspěšně několik účastníků ze sdružení i mimo
ně na jazykové kursy pořádané Radou Evropy pro mladé vedoucí.
Místopředseda Pavel Trantina byl v roce 2003 ministrem zahraničí jmenován členem České komise pro
UNESCO a zúčastnil se Fóra mládeže UNESCO, kde po tři dny řídil jednání jedné z jeho pracovních skupin.
Už od roku 2000 je ČRDM zapojena do tvorby a následného zavádění Bílé knihy EU o mládeži. V rámci tzv.
Otevřené metody koordinace mezi státy EU se v loňském roce vytvářely návrhy společných cílů a zástupci
ČRDM byli u toho – nejprve na konference EUR-OP-A ve Vilnjusu, pořádané Litevskou národní radou mládeže,
a poté na konzultaci mladých lidí, sezvané Evropskou komisí na Krétu, kde po tři dny diskutovali společné cíle
EU v oblastech participace a informací pro mladé lidi i dva zástupci ČRDM. V odborných komisích MŠMT se pak
zástupci ČRDM Jiří Zajíc a Pavel Trantina podíleli na zpracování odpovědí na dotazníky Evropské komise, jež se
tentokrát týkaly oblasti dobrovolné práce s mládeží a většího porozumění mládeži prostřednictvím výzkumů.
Česká rada dětí a mládeže rovněž během letošních letních prázdnin spoluorganizovala v Praze mezinárodní
seminář pro mladé lidi pod názvem Evropa zítřka (viz www.eaicy.cz/eot). Zúčastnily se jej kolektivy z Belgie,
Francie, Itálie, Polska, Litvy, Slovenska, Maďarska a ČR. Mladí lidé ze současných i přistupujících států EU zde
měli možnost konfrontovat své představy o budoucím životě ve společné Evropě a navázat přátelství
prostřednictvím řady uměleckých aktivit.
Dlouhodobým cílem ČRDM je získat členství Evropském fóru mládeže. V listopadu 2003 měl místopředseda
ČRDM, zatím jako host, opět možnost zúčastnit se shromáždění (Rady) jeho členů v Římě a přispět tam
k formulování přístupů vůči mládeži na evropské úrovni. Věříme, že v roce novém již bude ČRDM přijata do
tohoto prestižního uskupení.
Zástupci ČRDM byli přítomni i na dalších mezinárodních akcích – na
Fóru mládeže Středoevropské iniciativy (Lukáš Kulovaný), na
konferenci nově vzniklé polské národní rady mládeže „Mládež,
Evropa a budoucnost“ (Petr Vaněk), obou pořádaných ve Varšavě,
a na semináři belgické národní rady mládeže v Bruselu (Karel Pavel).
I v roce 2003 jsme pokračovali ve svých internetových projektech –
informačním serveru o mládeži v Evropě pro mládež v ČR
Evropa.adam.cz (http://evropa.adam.cz) a serveru informujícím
o české mládeži v angličtině CzechYouth (http://czechyouth.adam.cz)
a podíleli se na přípravě prezentačního CD-ROMu MŠMT o mládeži v ČR.
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Konference EUR-OP-A (Europe, organised participation and access čili Evropa, organizovaná participace
a přístup (do EU)) pořádaná litevskou národní radou mládeže LIJOT a Evropským fórem mládeže proběhla ve
Vilniusu ve dnech 6.–9. února a zabývala se uplatňováním závěrů Bílé knihy EU o mládeži především
v budoucích členských zemích EU.
Konference se usnesla na deklaraci, určené národním
ministerstvům a orgánům EU, z níž vyjímáme:

Účastníci konference uvítali Bílou knihu o mládeži
a rozhodnutí Rady ministrů o rámci evropské spolupráce
na poli mládeže. Podpořili roli danou organizacím dětí
a mládeže v zavádění tzv. „otevřené metody koordinace“
v oblasti práce s mládeží, jakkoliv by zapojení organizací
mládeže mělo být umožněno dříve v rámci celého
procesu. Myšlenka rovné účasti všech kandidátských
zemí by měla být zajištěna silným povzbuzováním aktivní
účasti organizací dětí a mládeže z těchto zemí
v otevřené metodě koordinace…
Žádáme proto národní ministerstva zodpovědná za děti a mládež, aby:
• zajistila pro mladé lidi účast v rozhodovacích procesech na všech úrovních (EU, národní, regionální
a místní);
• poskytla potřebný zákonný základ pro rozvoj politik (přístupů) vůči dětem a mládeži a rozvoj
nevládních organizací dětí a mládeže;
• napomáhala rozvoji nevládních organizací dětí a mládeže za současného zajištění dostatečné
finanční podpory;
• vytvořila celistvou politiku vůči dětem a mládeži a akční plán s mezirezortním přístupem, zahrnující
spolupráci s nevládním sektorem prostřednictvím spoluřízení (tzv. co-management);
• garantovala dostatečné finanční zdroje pro zavádění rezoluce Rady ministrů v oblasti dětí
a mládeže;
• zajistila průběžný průzkum v oblasti mládeže.
Dále vyzýváme evropské instituce, aby:
• hájily záměr doplnit do Evropské ústavní smlouvy článek o mládeži, jenž by zdůraznil, že mládež je
prioritou EU;
• dále rozvinuly stávající Program Mládež tak, aby byl lépe přístupný nevládním organizacím dětí
a mládeže jakékoliv velikosti a aby zvláštní program pro děti a mládež EU pokračoval jako nástupce
stávajícího programu;
• zajistily náležitou finanční podporu mezinárodních nevládních organizací, které významně přispívají
k rozvoji občanské společnosti a zastupují široké zájmy mladých lidí;
• vytvořily společné ukazatele pro výzkum dětí a mládeže tak, aby bylo možné porovnávat jednotlivé
členské a kandidátské země a aby se zlepšila možnost výsledky typizovat;
• ustavily Evropskou agenturu pro výzkum dětí a mládeže za spolupráce Rady Evropy, Evropské komise
a národních výzkumných institutů, jejímž cílem by byla koordinace a sběr informací o situaci dětí
a mládeže v Evropě.
Pavel Trantina, zástupce České republiky na konferenci
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Publikační činnost
ARCHA
Vydávat informační časopis o činnosti sdružení dětí a mládeže je počin právě tak potřebný jako riskantní. Ten,
kdo sledoval pohyb na české mediální scéně od roku 1991 v oblasti tisku pro děti a mládež stejně jako
v oblasti výchovných časopisů, dobře ví, že vždy půjde o činnost prodělečnou, s velkou pravděpodobností
dříve či později končící zastavením vydávání. I to vysvětluje, proč jen největší sdružení dětí a mládeže (Junák,
Pionýr, A-TOM, FoS) mají „svůj“ časopis. Jinde se to daří jen tehdy, když se na vydávání podílí nějaký komerční
subjekt, který má výrazný reklamní zájem. Tato „symbióza“ však s sebou nutně nese výraznou proměnu
obsahu i formy, kdy rozhoduje ten, kdo platí. Toto všechno uvádíme proto, aby byla zřejmá širší souvislost,
v níž se ČRDM pokouší vydávat každý rok deset čísel časopisu.
Hlavními adresáty časopisu jsou představitelé veřejné sféry – ministři, poslanci, senátoři, státní úředníci,
představitelé krajských samospráv, pracovníci v médiích, představitelé a činovníci významnějších NNO,
odborná veřejnost.
Vzhledem k dalšímu snížení dotačních prostředků na tento časopis jsme
tentokrát museli jsme učinit dvě úsporná opatření:
• místo deseti plánovaných výtisků vydat pouze 8, přičemž jsme
ale zvětšili jejich rozsah (ze 16 stránek v roce 2002 na 20 až 24
v roce 2003);
• prakticky ukončit slibně započatý program vydávání příloh pro
různé prospěšné aktivity související s činností dětí a mládeže;
vydali jsme pouze dvojlist na podporu programu Pět P, kterou
jsme Hestii přislíbili už loni před povodněmi, ale kvůli nim byla
odložena.
Nadále se ale dařilo, že prakticky každé číslo obsahovalo i články
„přesažné“, reflektující širší souvislosti dění v oblasti výchovy
a vzdělávání (jednak rozhovory s veřejnými činiteli či významnými
osobnostmi – Erazimem Kohákem, Olgou Sommerovou, Pavlou
Zieleniecovou, Marií Součkovou, Vladimírem Špidlou, Janem Sokolem,
Danou Němcovou, Milenou Černou, Tomášem Halíkem – jednak
analytické články vycházející z výsledků průzkumů postojů a jednání
současné české mládeže).
Navíc
• dobře fungovalo i propojení s internetovými stránkami
www.adam.cz (viz dále)
• podařilo se podstatně lépe zajišťovat – zejména ve spolupráci
se všemi ICM – efektivnější distribuci ARCHY k těm čtenářům,
které opravdu zajímá

FAKTA:
Vycházelo 1 700, resp. 1 900
výtisků (v případě bambiriádního
speciálu a speciálu k 5. výročí
ČRDM dokonce 2 300 výtisků,
u přílohy k programu Pět P 2000
výtisků).
Čísla byla zaměřena k těmto
tématům:
1. Vlastenectví – úkol, nebo
přežitek + příloha Pět P
2. Vzdělávání vedoucích v SDM
3. K čemu jsou nám střechy?
Speciál Bambiriáda 2003
Speciál 5. výročí ČRDM
4. Spolupráce se školou
5. Handicapovaní
a diskriminovaní?
6. Morální výchova není
moralizování
Poznámka:
Všechna čísla časopisu ARCHA
jsou rovněž přístupná na
internetových stránkách ČRDM
(www.crdm.cz)
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Adam.cz
Jde o dlouhodobý projekt směřující k vytvoření funkčního informačně zpravodajského internetového portálu
(www.adam.cz), jehož se v tomto roce ČRDM – v důsledku sloučení s Národním informačním centrem
mládeže ČR (NICEM) – stala jediným garantem. Tento portál se specializuje na problematiku dětí a mládeže
v ČR i v zahraničí. Slouží především všem dospělým, zabývajícím se dlouhodobě či jen příležitostně činností
dětí a mládeže, včetně tzv. volnočasových aktivit.
Základním smyslem tohoto typu informačního a zpravodajského internetového portálu je
• propagovat práci sdružení dětí a mládeže a neziskového sektoru na veřejnosti;
• usilovat o to, aby se veřejnost, orgány státní správy a média naučily vnímat široký záběr
dobrovolnických činností;
• nabídnout smysluplné volnočasové aktivity jako prevenci proti sociálně patologickým jevům.
• vytvořit prostor pro systematickou komunikaci o výchově jako zásadním společenském úkolu
Posláním informačního servisu je soustředit na jednom serveru komplex informací pro sdružení a jejich
pracovníky, DDM, SVČ, ale i pro pedagogy, vychovatele a další zájemce o problematiku dětí a mládeže. Při
současné návštěvnosti 100 až 300 přístupů denně jde už o nezanedbatelný informační zdroj (nárůst oproti
počátku nového provozu ADAM.cz koncem roku 2001 je zhruba dvacetinásobný).
Sdružením dětí a mládeže dosud výrazně chybí snadno dostupné, aktuální a kvalitní informace nabízené
a poskytované soustředěně a dostatečně komplexně. Sdružení sice nabízejí veřejnosti mnoho akcí, ale ta se
o nich nedoví. Jednotlivá sdružení totiž nemají dostatek finančních prostředků, technických možností,
zkušeností ani lidských zdrojů na zajištění kvalitní propagace.
Stejně tak i www stránky jednotlivých sdružení – mnohdy velmi zdařilé – z pochopitelných důvodů jen zřídka
kdy přinášejí záběr, který by přesahoval bezprostřední zaměření sdružení (či NNO). Ani tak velká sdružení jako
je Junák, Pionýr nebo A-TOM nemají na svých www stránkách prostor pro prezentaci obecně výchovných
témat, jejichž význam je sice pro všechny neoddiskutovatelný, ale udržování takové komunikační báze
v patřičné kvalitě i rozsahu je daleko za hranicí možností jednotlivého sdružení. Zde je hlavní oblast
budoucích služeb ADAM.cz.
Konkrétní výstupy:
• aktuální zpravodajství týkající se
problematiky dětí a mládeže a jejich
sdružení;
• aktuální informace o možnostech aktivního
využití volného času (kalendář akcí);
• informační servis pro sdružení dětí
a mládeže (SDM) na základě jejich potřeb
(databáze sdružení, poskytovatelů dotací,
předpisů a zákonů týkajících se dětí
a mládeže, metodik, her, odkazy na
důležité internetové portály, publikace atd.);
• diskuse, chaty, konference, on-line jako
možnosti tříbení názorů a potřeb SDM;
• propagace činnosti SDM v médiích.

Portál protidrogové prevence – čili Sidliste.cz
Tento původně velmi ambiciózní projekt MŠMT a firmy Solution, který v roce 2001 převzala ČRDM v naprosto
neutěšeném stavu a od roku 2002 je zcela bez podpory MŠMT, se ČRDM podařilo uvést do stavu, kdy
postupně získává jak určité uznání v odborných kruzích, tak i popularitu mezi tou kategorií návštěvníků, jimž
je určen: teenagery a jejich rodiči. Denně jich je několik desítek. To vše s minimálními náklady na provoz
i personální zajištění.

Kormidlo.cz
ČRDM v tomto roce také přispěla k vytvoření katalogu odkazů občanské společnosti KORMIDLO, který jako
projekt PHARE garantoval ECONNECT. ČRDM v tomto nástroji efektivního vyhledávání na internetu má na
starosti oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.
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Podpora sdružení dětí a mládeže
POJIŠTĚNÍ
Pojištění tvoří základní službu nutnou pro sdružení dětí a mládeže. Jde především o pojištění úrazové
(finanční náhrada pojištěnému účastníku akce v případě úrazu), dále pak pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí straně (tedy pojištění zejména zodpovědných vedoucích pro případ, že na akcích jimi
vedených dojde v důsledku činnosti svěřených dětí ke zdravotní či materiální újmě nějaké třetí fyzické či
právní osoby) a konečně o pojištění cestovní.
Úrazové pojištění bylo v předchozích letech jednou z prioritních oblastí dotační politiky MŠMT, protože to si
uvědomovalo, o jak důležitou záležitost z hlediska těch, kteří pracují s dětmi a mládeží, jde. Proto bylo dotační
pokrytí úrazové pojistky standardní součástí projektů ČRDM. Nové vedení MŠMT zaujalo v minulém roce
k řešení dotace úrazové pojistky jiný postoj – a výsledkem toho bylo půlroku trvající jednání, které nakonec
vedlo k vytvoření samostatného projektu na úrazové pojištění.
Smlouva s Generali Pojišťovnou a.s. (vybranou opět na základě
regulérního výběrového řízení ze sedmi zájemců) byla sice
podepsána v prosinci 2002, ale rozhodnutí o dotačním pokrytí
nákladů s ní spojených bylo s MŠMT nakonec dojednáno po
řadě neúspěšných pokusů až koncem dubna 2003. Výsledkem
těchto náročných jednání bylo současně dvojí rozhodnutí
náměstka ministryně ŠMT:
• poskytnout dotační krytí nikoliv celé částky, ale pouze
částky odpovídající počtu členů pojištěných sdružení
do 26 let včetně; vzniklý rozdíl (cca 400 tisíc Kč) měla
uhradit pojištěná sdružení ze svých prostředků;
• účastníky smlouvy kromě ČRDM učinit i Kruh
sdružení dětí a mládeže, Seskupení dětí a mládeže
a tři nezastřešená sdružení.
Později se ukázalo, že oněch cca 400 tisíc Kč za členy nad 26 let kompletně zaplatila jenom sdružení ČRDM,
zatímco z KSDM (46 sdružení) tak učinilo pouze 9 a ze Seskupení nikdo. Jelikož ČRDM nebyla na základě výše
uvedeného rozhodnutí jediným partnerem pojistky pro Generali a administrátorem pro všechna sdružení,
nemohla tento vývoj nijak ovlivnit.
Celkově tentokrát pokračovala větší schopnost sdružení využívat možností tohoto úrazového pojištění – jistě
v důsledku lepšího zvládnutí formálních a organizačních podmínek pojistného plnění (vyplňování formulářů,
včasné dodání pojišťovně včetně potřebných dokladů atd.). Podstatně se na tom podílelo i vypracování
přehledné a konkrétní metodiky Kanceláří ČRDM, kterou všechna sdružení dostala a je současně trvale
k dispozici na internetových stránkách ČRDM.
Pro základní orientaci uvádíme, že se za rok 2003 uplatnilo nárok na úrazové pojištění 123 dětí a 248
dospělých (celkový počet osob, za něž bylo zaplaceno pojistné 208 440; pojištěných je ovšem mnohem víc –
všichni účastníci akcí pojištěných sdružení). Celkově vyplacené plnění bylo v roce 2003 za 1 310 544 Kč (při
vložené částce 3 126 600 Kč; jde o souhrnnou částku za ČRDM, KSDM i Seskupení).
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU
Toto pojištění vyjednalo ČRDM s Generali jako určitou prémii pro svá členská sdružení. A sdružení jsou si toho
vědoma, což potvrzuje fakt, že ačkoliv pojistnou částku plně hradí sdružení a administrativa i organizace s tím
spojená je komplikovanější než v případě pojistky úrazové, přesto je mezi sdruženími ČRDM o tento typ
pojistky rovněž stále velký a ještě narůstající zájem.

Vzdělávací činnost – Semináře
Systémově pochopitelnou součástí činnosti České rady dětí a mládeže je pořádání seminářů věnovaných
problematice, která překračuje hranice (a mnohdy i možnosti) jednotlivého sdružení.
V prvé řadě jsou to tedy semináře
věnované společensky aktuálním
otázkám, kdy je žádoucí, aby „hlas
sdružení“ bylo slyšet i do
poslaneckých a senátorských lavic,
zachytila ho i celostátní média, která
jinak tématiku výchovy obecně
a SDM zvláště s klidem ignorují.
Dále jde o akce, které jsou odborně
náročné – a z hlediska finančních
možností jednotlivého sdružené
neuskutečnitelné.
Konečně jde o semináře využívající
jiné celorepublikové akce, kde je
možné vést dialog napříč
„střechovou příslušností“.
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SETKÁNÍ 2003
Tradičním představitelem prvního typu je celodenní seminář nazvaný příznačně Setkání, který se uskutečňuje
pod záštitou předsedy Senátu P ČR či některého z místopředsedů v prostorách hlavního senátního sálu.
Tentokrát jeho spolupořadatelem byl opět předseda Senátu JUDr. Petr Pithart.
Program byl rozčleněn do tří bloků:
1) legislativní a ekonomický rámec činnosti
sdružení dětí a mládeže
Zde byla projednána jednak analýza dotační
politiky MŠMT vůči sdružením dětí a mládeže
za období 1993 až 2002, kterou zpracoval
Pionýr. Dále pak stav přípravy zákona
o asignacích (referovala Monica Granja z Fóra
dárců), novely občanského zákoníku (JUDr.
Lenka Deverová), novely hygienické vyhlášky
(Tomáš Novotný, předseda vyjednávací
skupiny ČRDM pro tuto oblast), zákona
o práci s dětmi a mládeží (referoval ředitel
odboru pro mládež MŠMT Mgr. Jindřich Fryč
a koreferát měl RNDr. Tomáš Řehák z Junáka).
2) pojištění
Zevrubnou informaci podal prokurista Generali Pojišťovny a.s. Ing. Petr Hájek.
3) integrační procesy v oblasti sdružení dětí a mládeže
Základem tohoto programového bloku byla rekapitulace dosavadních jednání mezi ČRDM a KSDM
o dosažení jedné národní rady, které podal vedoucí vyjednávací skupiny za ČRDM Pavel Trantina.
Semináře se zúčastnilo 86 zástupců sdružení zabývajících se prací s dětmi a mládeží z celé republiky. Všichni
jednoznačně hodnotili tento ročník Setkání jako nejlepší.

SEMINÁŘE V RÁMCI CVVZ
Celorepubliková vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) se tentokrát konala
v Brně od 14. do 17. listopadu a ČRDM se podstatně podílela na jejím
programovém zajištění diskusními fóry (Potřebujeme spolupracovat?!
a Bambiriáda – a jak na ni?), semináři (Duchovní výchova v životě oddílu
a Jak média utvářejí náš život) a výtvarnými dílnami (PR sdružení dětí
a mládeže a prezentace na internetu, Přátelé hadího hnízda: Drhání I a II
a Případ zavařovací sklenice)
ČRDM tedy touto bohatou
programovou angažovaností
podstatně překročila původní plán
seminářů, přičemž ekonomické
náklady díky spojení s touto
velikou celorepublikovou akcí byly
minimální (v letošním roce šlo
vlastně jen o několik set Kč na
materiál a cestovné účastníků
z Kanceláře ČRDM).
Tento model spojení CVVZ a seminářů ČRDM – s pochopitelnou
výjimkou semináře typu Setkání 2003, který je vhodné uskutečnit
v Senátu - se ukazuje jako nejefektivnější.
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Správa internetové sítě v budově na Senovážném náměstí
Zajišťování správy internetové sítě v AB Senovážné náměstí 24, které v tomto roce poskytovala subjektům zde
usídleným ČRDM, bylo důsledkem dvou zásadních okolností:
• jelikož není dosud definitivně vyjasněn vlastnický vztah k této budově (jedná se o majetek dosud
spravovaný Fondem dětí a mládeže, o jehož osudu má být teprve v příštím roce definitivně
rozhodnuto), neexistuje přirozený správce této sítě (kterým by jinak pochopitelně byl vlastník
budovy);
• budovu obývá celá řada subjektů – především ústředí sdružení dětí a mládeže, ale také jiných
neziskových organizací (např. Asociace občanských poraden, Sdružení středisek ekologické výchovy,
Sdružení pro rozvoj sociální péče LATA apod.), pracoviště MŠMT (Informační centrum pro mládež)
nebo i několik institucí komerčních (LOTOS, o.p.s, Outward Bound – Česká cesta či NEPMAN s.r.o.).
Je tedy nezbytné, aby se „někdo“ s potřebným zázemím, zájmem i autoritou o správu této sítě postaral. Od
roku 2001 je to ČRDM. Je jistým vyznamenáním pro ČRDM, že ostatní subjekty v AB Senovážné náměstí, které
využívají připojení na internet prostřednictvím této sítě, opět potvrdily (v souvislosti s projektem pro rok 2004),
že považují za nejvhodnější řešení současného stavu, aby ČRDM v této správě pokračovala.
Za tento rok se ČRDM podařilo v souvislosti se správou této vnitřní sítě (LAN) dosáhnout následujících
výsledků:
• dále posílit spolehlivost velmi kvalitního internetového připojení 2 Mb/s bez podstatného zvýšení
nákladů, a tak dále výrazně zvýšit výkonnost internetového připojení z hlediska všech uživatelů –
což je pro ně naprosto základní podmínka úspěšné činnosti (jde vesměs o ústředí organizací, pro
která je dobré internetové spojení nezbytné);
• zajistit opět solidní firmu (Euromise, dříve pod názvem KARPO Consulting, s.r.o.) pro soustavný
servis provozu této sítě za rozumnou cenu;
• obojí zajistit i navzdory snížení dotačních prostředků o 150 tisíc Kč oproti předchozím letům
(samozřejmě nebylo možno investovat do kvalitních softwarových produktů zvyšujících kvalitu
provozu v celé síti ani do výkonnějšího hardware).

Zajištění chodu Kanceláře ČRDM
Vyhodnotit tuto část činnosti je poněkud obtížnější. Na rozdíl od předchozích zde většinu nepředstavují
konkrétní „hmatatelné“ výstupy. Ty zde tvoří zjevnou menšinu – vydání „povinné“ a současně atraktivní
Výroční zprávy, vydání „nepovinných“, nicméně velmi užitečných prezentačních materiálů ČRDM i některých
sdružení. Podstatnou součástí činnosti Kanceláře je zajišťování propagace ČRDM na vybraných prezentačních
akcích (Regiontour, Celostátní vzájemná výměna zkušeností, Bambiriáda).
Bez fungování „zázemí“ – tedy Kanceláře – by nebylo možné dosáhnout oněch „hmatatelných“ výsledků
v ostatních částech projektu. Stovky jednání, zařizování, vyřizování, přípravy podkladů … Shánění „sponzorů“,
hledání dalších zdrojů pro činnost…To vše si ostatně uvědomuje i MŠMT, které loni i letos zajištění „centrály“
zařadilo mezi priority.
Kancelář poskytuje ve shodě s přijatou Strategií i servis pracovním skupinám ČRDM (zejména pracovní skupině
pro jednání s partnery ze státní a veřejné sféry, pracovní skupině pro zahraničí a pracovní skupině pro kontakt
s médii). Konečně je k dispozici i malým sdružením, která nemají vlastní aparát, pro řešení různých
organizačních či administrativních záležitostí. Významnou pomocí sdružením ČRDM – ale nejen jim – je
propůjčování zasedací místnosti, kterou ČRDM převzala po sloučení s Národním informačním centrem
mládeže ČR (NICEM) v červnu 2003.
O důvěryhodnosti práce Kanceláře vypovídá i pokračující a rostoucí zájem sdružení o členství v České radě
dětí a mládeže (za rok 2003 jich přibylo dalších třináct).
Skutečnost, že v Kanceláři v tomto roce pracovali pouze tři (a po odchodu účetní na mateřskou dovolenou jen
dva) kmenoví zaměstnanci, zatímco už před třemi lety Valné shromáždění ČRDM stanovilo, že zde má být pět
stálých pracovníků (kromě ředitele, asistentky a účetní i ekonom a specialista na zahraničí), je jen částečně
řešena dvěma (posléze třemi) externími pracovníky a vypovídá o šetrnosti při vynakládání mzdových
prostředků. Zdroj pro ně ostatně více než z 50% tvoří členské příspěvky (3 Kč /osoba). Je zřejmé, že je to na
úkor možnosti personálního posílení Kanceláře, které je ovšem z dlouhodobého hlediska nezbytné. To se jeví
do budoucna jako strategická nutnost.
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Celkové výnosy a náklady
V této části je nejprve přehled všech příjmových i nákladových položek, které v roce 2003 proběhly na účtu
ČRDM – podle toho, jak jsou zobrazeny v účetnictví ČRDM. Tedy včetně těch operací, kdy účet ČRDM sloužil
jen jako „přestupní stanice“ ke skutečnému adresátovi.
V nákladové části se u projektů či podprojektů, pro přehlednost omezíme na celkovou sumu a zvlášť uvedené
mzdové či osobní výdaje (pokud byly). Následně pak poskytneme podrobnější specifikaci podprojektů tam,
kde to má smysl.

VÝNOSY
POLOŽKA

ČÁSTKA

POZNÁMKA

Dotace (celkem)

8 567 585

MŠMT (v tom 2 379 585 na úrazové pojištění
a vrácených 27 491); MO (200 000 Kč)

Členské příspěvky
Platby za pojištění úrazové
Platby za pojištění odpovědnosti
Příjmy za inzerci, propagaci, dary
- Generali Pojišťovna a.s.

476 284
351 780
275 990
2 270 071
2 050 000

- GEMI Czech s.r.o
- Zdravotní pojišťovna MV ČR
- Mladá fronta Dnes
- Aquamat
- Česká televize
- Alimpex
Konference Fórum NNO
- Účastnické poplatky
- Cígler, s r.o.
- Úřad vlády ČR
Pronájem
Stravování při Bambiriádě
Refundace zahraničních cest
Příjmy z reklamy
Dary fyzických osob
Ostatní drobné příjmy
CELKEM

30 000
50 000
73 200
46 871
10 000
10 000
101 900
36 900
50 000
15 000
36 000
12 780
33 567
31 078
16 500
30 794
12 204 329

Pouze prochází účtem
Pouze prochází účtem
Příspěvek na Bambiriádu 1,25 mil. Kč,
příspěvek sdružením 450 tisíc Kč
Příspěvek na Bambiriádu
Příspěvek na Bambiriádu
Příspěvek na Bambiriádu
Příspěvek na Bambiriádu
Příspěvek na Bambiriádu
Příspěvek na Bambiriádu
Výnosy a náklady konference byly vyrovnané;
ČRDM pouze poskytla svůj účet na účetní
zajištění konference.
Letní dům a Malý princ
Doplatek za stravné
Náklady hrazené zahraničím
Zejména na Bambiriádě
Vrácené penále, Kormidlo, přefakturace apod.

Kromě toho přešlo v důsledku sloučení Národního informačního centra (NICEM) s ČRDM do základního jmění
ČRDM 100 317 Kč (zbylé vlastní prostředky NICEM).
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NÁKLADY
POLOŽKA

ČÁSTKA

Podprojekt Bambiriáda
- v tom osobní a mzdové náklady
Podprojekt Síť na Senovážném nám.
Podprojekt Semináře
Podprojekt ARCHA
- v tom osobní a mzdové náklady
Podprojekt Kancelář
v tom - mzdové náklady
- odvody a zákonné pojištění
- civilní služba a OPPP
Projekt Pojištění
- úrazové pojištění
- odpovědnostní pojištění
- odpovědnost za škodu z provoz. činnosti
Převod marketingových prostředků
sdružením ČRDM
Projekt Zahraničí
Projekt KOCVAK 2003
Konference Fórum NNO
Náklady zahraničních cest

4 617 610
84 700
870 077
36 040
667 086
164 456
1 551 813
597 254
210 716
54 847
3 017 355
2 731 365
275 990
10 000
381 014
8 066
700 086
101 900
34 330

Doplatek projektu CzechYouth

53 225

Knihy, předplatné, kancelář. potřeby
Ostatní náklady

54 486
68 512

POZNÁMKA
Podrobný rozpis následuje
Podrobný rozpis následuje
Podrobný rozpis následuje
Podrobný rozpis následuje

Včetně 351 780 Kč od sdružení

KSDM a Seskupení byly podíly z celkové částky
450 000 Kč převedeny ještě v prosinci 2002
Podrobný rozpis následuje
Hradí zahraniční partner, my pouze kurzovní
rozdíly (763 Kč)
Projekt ČNA, který dvěma měsíci zasahoval do
roku 2003
Nezařazené do projektů
Poplatky, občerstvení hostům, druhotné
mzdové náklady (daň ap.)

12 161 600

CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
rok 2002
rok 2003

ČÁSTKA

POZNÁMKA

-38 935
42 729

Podrobnější specifikace u složitějších podprojektů projektu Zázemí
BAMBIRIÁDA – náklady v Kč
Nájem + energie
Výkony spojů
Doprava, cestovné
Nákup materiálu
Propagace, tisk
Jinde nespecifikované nemateriální služby
Mzdy a odvody, dohody, civilní služba
Pohoštění, občerstvení, stravné
Trička pro pořadatele+potisk
Akce Kulatý stůl
Výstavba pražského „Městečka“ na klíč
Dětský sněm
Lokální Bambiriády-podpora měst
Společné materiály pro města (desky, loga apod.)
Pojištění majetku
Ekovláček
Koordinační a organizátorské služby
CELKEM
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31 501
50 399
67 548
47 088
644 102
47 142
84 700
133 397
157 836
24 367
1 518 701
64 000
1 276 349
127 000
78 480
60 000
205 000
4 617 610

ARCHA – náklady v Kč
Redakční práce

Grafika

Tisk

Distribuce

Produkce

Ostatní

Celkem

114 000 Kč

76 500 Kč

262 080 Kč

41 936 Kč

164 456 Kč

8 114 Kč

667 086 Kč

SÍŤ SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ – náklady v Kč
Internetové připojení

Odborné zajištění

Nájem a energie

Výpočetní technika a SW

Ostatní

Celkem

252 000 Kč

563 481 Kč

49 445 Kč

2 644 Kč

2 507 Kč

870 077 Kč

KANCELÁŘ – náklady v Kč
Nájem
energie

Výkony
spojů

Doprava,
cestovné

Propagace,
Nákup
tisk
materiálu

218 046 Kč

85 432 Kč

30 343 Kč

79 515 Kč

68 180 Kč

Ostatní
služby

Mzdy, odvody,
OPPP, CS

Pohoštění,
stravné

Celkem

166 670 Kč

862 818 Kč

40 809 Kč

1 551 813 Kč

Specifikace projektu KOCVAK 2003
KOCVAK 2003 – náklady v Kč
Webhosting Redakční a odborné práce Nájem a energie Výpočetní technika a SW Ostatní (propagace)
17 863 Kč

420 000 Kč

114 419 Kč

6 304 Kč

141 500 Kč

Celkem
700 086 Kč

Reálné výnosy a náklady
V této části hospodářské zprávy předkládáme přehled o pohybu finančních prostředků - výnosů a nákladů
(„příjmů“ a „výdajů“), které skutečně vstupovaly do hospodaření ČRDM jako reálné zdroje (výnosy) nebo
vydání (náklady).
Kromě nich totiž účetnictvím ČRDM procházejí další výnosy i náklady – vždy vzájemně vyrovnané – které
souvisejí se službami, jež ČRDM zprostředkovává členským sdružením nebo i jiným sdružením na základě
smluv se třetími stranami (jde zejména o úrazové a odpovědnostní pojištění). ČRDM tu pak vystupuje pouze
jako subjekt, přes jehož účet prostředky procházejí (od MŠMT nebo jednotlivých sdružení) ke konečnému
adresátu. Jelikož se jedná o značné částky (v souhrnu více než 3,5 milionu Kč), se kterými ČRDM nikterak
nehospodaří, nýbrž jim pouze na velmi krátkou dobu – než je odešle skutečnému poskytovateli služby
(zpravidla pojišťovně) - „propůjčuje“ svůj účet, předkládáme tu také přehled o hospodaření „očištěný“ právě
od těchto finančních pohybů.

VÝNOSY
POLOŽKA
Dotace MŠMT

Dotace MO
Vklad NICEM při sloučení
Členské příspěvky
Příspěvky sponzorů
Příjmy z reklamy
Nájmy
Účastnické poplatky a doplatky
Dary soukromých osob
Ostatní reálné příjmy
CELKEM

ČÁSTKA V KČ
5 395 000
559 863
5 646
200 000
100 317
476 284
1 820 071
31 078
36 000
17 280
16 500
26 294
8 684 333

POZNÁMKA
Projekt Zázemí 2003
Projekt KOCVAK
Projekt Zahraničí
Projekt Zázemí 2003 (Bambiriáda)
Od 1.6. NICEM se sloučil s ČRDM
Z toho Generali 1 600 000 Kč
Příjmy z bambiriádní reklamy
Letní dům a Malý princ
Stravování na Bambiriádě 12 780 Kč
Drobné příjmy, vrácená penále apod.
Reálné zdroje ČRDM v roce 2003
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PŘEHLED SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ PODLE PROJEKTŮ
PROJEKT
Zázemí 2002
Síť na Senovážném nám.
Bambiriáda
Seminář Setkání 2003
Archa
Kancelář
SAMOSTATNÉ PROJEKTY
KOCVAK 2003
Zahraničí 2003
Projektově neurčená vydání
CELKEM

DOTACE v Kč

NÁKLADY - PLÁN

NÁKLADY –
SKUTEČNOST

ROZDÍL

5 595 000
870 000
3 200 000
25 000
500 000
1 000 000
565 509
559 863
5 646
6 160 509

7 680 000
870 000
4 600 000
36 000
667 000
1 507 000
740 000
700 000
40 000
8 420 000

7 742 625
870 077
4 617 610
36 040
667 086
1 551 813
708 151
700 085
8 066
176 223
8 626 999

62 625
77
17 610
40
86
44 813
-31 849
85
-31 934*)
176 223**)
206 999

*)

Rozhodnutím mezinárodního organizátora odpadla plánovaná konference a u další akce byly nižší náklady

**)

Podrobnější rozpis je v posledních třech položkách tabulky celkových výdajů v části 1.2.
Celkové příjmy byly o 250 tisíc Kč vyšší než se předpokládalo (zejména na Bambiriádu).

ROZVAHA k 31. 12. 2003
DRUH MAJTKU

stav k 31. 12. 2003 v Kč

POZNÁMKA

AKTIVA
Dlouhodobý majetek
– drobný dlouhodobý hmotný majetek
– dlouhodobý hmotný majetek
– drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k
– drobnému dlouhodobému hm. majetku
– dlouhodobému hmotnému majetku
– drobnému dlouhodobému nehmot. majetku
Pohledávky

-760 988
-14 126
-110 554
300 697

Peníze
Běžné účty
Náklady příštích období

3 061
589 097
81 747

Příjmy příštího období
CELKEM

760 988
80 703
110 554

20 630
1 034 318

odběratelé, provozní zálohy, za UNICEF
(část) a pod.
viz závazky vůči sdružením
kupony 2003, nájem 1-3/03,
příprava Bambiriády 2004
cestovné dané k proplacení apod.

PASIVA
Základní jmění
Hospodářský výsledek
Závazky
– dodavatelé
– ostatní závazky
– závazky k účastníkům sdružení
– zaměstnanci+soc. a zdr. poj.+daň
– ke státním rozpočtům
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
CELKEM
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410 452
42 729
158
403 059
17 542
131 018
27 491
320
29 040
1 034 318

v tom převod 100 317 Kč od NICEM

faktury přijaté koncem roku 2002 a hrazené
v 1/03
závazky vůči sdružením – Generali
přeplatky na pojištění odpovědnosti
mzdy za prosinec 2002
vratka nevyčerpané dotace (zahr.)
doplatky od sdružení

Annual report (summary) 2003
In 2003, the Czech Council of Children and Youth (ČRDM) was composed of 57 non-governmental children
and youth organisations with almost 180.000 individual members – the organisations range from very small to
the biggest ones.
BAMBIRIÁDA 2003
This large presentation of children and youth’s
activities was held for the 5th time at the end of May
in 19 towns throughout the whole Czech Republic,
under the auspices of several ministers of the Czech
government and local authorities. During its 4 days it
was visited by more than 225.000 visitors, which
shows its popularity. Bambiriáda is ČRDM’s most
important contribution to the support of non-formal
education of children and youth, the organisations
working for them and their public presentation.
OTHER PR AND LOBBYING ACTIVITIES
Award of the ČRDM „Přístav“ - The award is
intended for local administration’s politicians for their
support of the non-formal educational activities of/
with children and youth. It was awarded to seven
politicians, who can be good examples to the others.
Work on the „Act on work with Children and
Youth“ - This act should be the basic rule for the
organisations working with children and youth and is
being prepared for some years now. In 2003 ČRDM
was very involved in discussions concerning this act,
since it wants to reach an act that would have a
positive approach to the volunteers.
Meetings with politicians - ČRDM invited several
interesting politically active personalities to meet
young people, answer their questions and share their
ideas about youth work and its importance in today’s
society with them. ČRDM’s workgroup „State“ held
many discussions with politicians to get their support
and to lobby for an acceptable legal environment
and reasonable regulations for youth work.
Cooperation with other NGO partners - ČRDM coorganized the ”Forum of NGOs before enlarging EU”,
which aimed to facilitate cooperation of Czech NGOs
and creation of their representative platform.
PUBLICATIONS AND MEDIA
ARCHA - In 2003, ČRDM published 8 issues of Archa information magazine about education and use of
the leasure time of children and youth. Every issue
had different main theme, 2 specialised supplements
were produced.
Internet - ČRDM merged with the National Youth
Information Centre (NICEM) and continued in
running its on-line information portal www.adam.cz the main ”meeting place” of children and youth’s
associations with the public. Other ČRDM’s Internet
projects are www.sidliste.cz – a drug prevention
portal for adolescents, and the website of ČRDM www.crdm.cz. It also coordinates Internet list of

links related to non-formal education
www.kormidlo.cz.
INTERNATIONAL ACTIVITIES
ČRDM has wide range of international contacts and
activities. It is a member of two international
networks - EAICY (European Association of Leisure
Time Institutions of Children and Youth –
www.eaicy.cz) and PREMJER (network of european
regional and national youth councils –
www.premjer.net) and took part in their activities.
ČRDM co-organised the meeting Europe of
Tomorrow, attended by young people from the eight
EU and pre-accession countries, learning about the
EU enlargement and opportunities for young people
in Europe.
ČRDM continued in running the Internet server
Evropa.adam.cz, which informs young Czechs about
Europe and their possibilities there, and started to
inform about Czech youth in English on the server
Czechyouth.adam.cz.
ČRDM was also represented on various events
abroad (EUR-OP-A I Lithuania, UNESCO Youth Forum
etc.). ČRDM was active in implementation of the
European Commission’s White Paper on Youth and
other activities related to this topic – it contributed to
answer the questionaire of the European
Commission concerning common objectives for the
WP’s implementation. It was also present at the
Consultation of the Council of Europe on national
youth councils and at the Council of Members of the
European Youth Forum.
ČRDM has a good cooperation with with Bavarian
Youth Council and with the Youth Council of Slovakia
(RMS) – after study visit of Slovak representatives of
RMS an agreement on further co-operation between
ČRDM and RMS was signed.
SUPPORT OF THE ASSOCIATIONS
Insurance - As in the former years, ČRDM arranged
and administered casualty, travel and liability
insurance for children and youth’s associations with
the Generali Insurance Company.
Seminars - ČRDM organised annual meeting of
youth associations in the Senate of the Czech
Parliament and a series of seminars and discussions
as a part of the ”Big Mutual Exchange of Experience”
– meeting of several hundreds of youth leaders.
Service for the associations – In ČRDM’s Office 3
full-time employees devoted their time and skills to
the service and support of member organizations.
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