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… ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE SE V ROCE 2004 STALA

JEDINOU NÁRODNÍ RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE V ZEMI.

Milí přátelé,
vy ze sdružení dětí a mládeže a vy, naši partneři a příznivci,

Česká rada dětí a mládeže se v loňském, již sedmém roce své existence stala
jedinou národní radou dětí a mládeže v zemi. Tento zásadní přelom se odrazil
i v její činnosti, o níž zde podáváme zprávu.

Předně členy ČRDM je drtivá většina celostátních sdružení dětí a mládeže a mnoho desítek organizací
regionálních a místních, včetně tří krajských rad dětí a mládeže. Celkem má rada 90 členských sdružení.
Spektrum členů ČRDM se výrazně proměnilo ve smyslu rozšíření typů a zastávaných zájmů, s nárůstem počtu
pak přichází i nutnost nacházet další způsoby komunikace, obhajování kroků, řešení nových výzev.

Rozšíření ČRDM se odrazilo i ve složení nového představenstva, zvoleného na 18. Valném shromáždění
19. února a doplněném na dvou následujících. Většina členů představenstva je mladších 30 let a nebyla dosud
ve vedení ČRDM aktivní. Po celý rok 2004 jsme se proto učili společně jednat, což někdy nebylo snadné,
hledali optimální systém práce, prostřednictvím tzv. mikrotýmů pro čtyři zásadní oblasti činnosti vyhodnotili
dosavadní projekty ČRDM a navrhli strategické priority pro rok 2005, jež se po schválení na podzimním valném
shromáždění staly základem pro projekt předložený a předjednaný na MŠMT. Nevyhnuli jsme se ani některým
chybám, jež s rozhodováním přicházely. Nicméně jsem přesvědčen, že se nám dařilo proměňovat ve
skutečnost základní priority činnosti ČRDM vycházející z jejího poslání – tedy zvyšovat prestiž mimoškolní
výchovy ve společnosti a přispívat ke zlepšování podmínek pro dobrovolníky, kteří s dětmi a mládeží v jejich
volném čase pracují. Co konkrétně jsme pro to dělali a jak se nám to dařilo v roce 2004, je obsahem celé
zprávy. Zde pouze upozorním na to, co mi leží zvlášť na srdci:

I v roce 2004 jsme byli zásadním způsobem zapojeni do přípravy zákona o práci s dětmi a mládeží.
Významným úspěchem byl na konci roku výsledek novelizace zákona o dani z přidané hodnoty, jenž
v původně přijaté podobě velmi komplikoval život sdružení. Prostřednictvím projektu koordinovaného ČRDM
se podařilo získat prostředky pro pomoc sdružením v přechodu na „podvojné“ účetnictví, což umožnilo na
podzim uskutečnit řadu školení otevřených všem členům ČRDM i mimo ni.

Jednou z přímých a tradičních „hmatatelných“ základních služeb, kterou ČRDM sdružením zajišťuje, je
administrace úrazové a dalších pojistek, jež pokračovala i v loňském roce. Další z nich je informační servis
(nejen) pro členská sdružení a prezentace našeho sektoru jako takového prostřednictvím zpravodaje Archa
a serveru Adam.cz. O jejich vydávání se v roce 2004 staralo Komunikační centrum výchovných aktivit ČRDM –
NICEM (KOCVAK) jako součást kanceláře ČRDM. Hlavní prezentační akcí naší činnosti byla opět Bambiriáda.
Několikadenní květnový „festival“ proběhl tentokrát již v rekordních 28 městech a celkově jej navštívilo přes
200 tisíc mladých lidí, dětí a jejich rodičů.

Aktivity ČRDM organizovala řada dobrovolníků, jejich naplnění by však nebylo možné bez obětavé práce
„hrstky“ profesionálů v kanceláři ČRDM. Pro některé z nich byl přitom rok 2004 v radě pracovně posledním –
mé poděkování tak patří Hance Konopiské, Slávkovi Hrzalovi, kteří koncem roku odešli hledat nová uplatnění
svých schopností, a především řediteli kanceláře Jiřímu Zajícovi, jenž po třech a půl letech obětavé práce pro
ČRDM předal od února 2005 vedení kanceláře do mých rukou.

ČRDM má 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. I v roce 2004 jsme se tak zúčastnili řady mezinárodních konferencí a seminářů.

V loňském roce se ČRDM konečně otevřela cesta k přijetí do
Evropského fóra mládeže – podali jsme obsáhlou přihlášku, jež je
nyní posuzována s perspektivou vstupu na podzim 2005.

Věřím, že činnost ČRDM měla pro sdružení i celou oblast
dobrovolné mimoškolní práce s dětmi a mládeží viditelný pozitivní
dopad a smysl. Stále však zůstává mnoho (zřejmě nikdy nekončící)
práce do naplnění Strategie ČRDM, jež má oficiální platnost do
konce roku 2005, avšak svůj horizont výrazně přesahuje. Bez
aktivního napření nás všech se to neobejde – ale ten výsledek pak
bude stát za to!

Pavel Trantina, předseda ČRDM
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ČÁST II – CO JSME V ROCE 2004 DĚLALI? str. 6

Tady nabídneme přehled toho, co tvořilo hlavní náplň činnosti ČRDM. Kvůli přehlednosti se budeme držet
následujícího vnitřního členění:

1)  Celorepubliková prezentační akce – BAMBIRIÁDA 2004 .......................................................................... 6

2)  Spolupráce na tvorbě právních norem a další společenské aktivity .................................................. 11

3) Zahraniční a mezinárodní aktivity .................................................................................................... 15

4)  Publikační činnost ........................................................................................................................... 17

– zpravodaj ARCHA

– internetové stránky CRDM.cz, ADAM.cz a Sidliste.cz

5) Podpora sdružení dětí a mládeže .................................................................................................... 20

– 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. 25

Tato standardní (a povinná) kapitola plná čísel v úhledných tabulkách poskytne přehled o tom, odkud jsme na
svou činnost získávali peníze – a jak jsme s nimi naložili.

ČRDM – CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH IN 2004 str. 28

ČÁST I – KDO A PROČ TVOŘÍ ČRDM? str. 2

V téhle úvodní části se stručně představíme

– oč usilujeme,

– kdo k nám v roce 2004 patřil a kolik měl vlastních členů,

– kdo řídil naši činnost,

– kdo nás kde zastupoval.

Stručný průvodce Výroční zprávou
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Čá
st 

I.
Kdo a proč tvoří ČRDM?

Zakládající členové České rady dětí a mládeže
v roce 1998

Sdružení
do 1000 členů

61 tj. 73%

Sdružení
od 5000

do 10000 členů
5 tj. 6%

Sdružení
od 1000

do 5000 členů
12 tj. 15%

Sdružení
nad 10000 členů

5 tj. 6%

AKSM
Asociace k¯esùansk˝ch sdruûenÌ ml·deûe

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 ovšem k nám 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. V roce 2004 vstoupilo do ČRDM 33 nových
organizací včetně organizací mládeže s vyhraněnou politickou orientací
a řada sdružení studentských. Pestrost členstva ČRDM 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.

„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.“

z úvodu Strategie ČRDM
do roku 2005
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Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2004

SDRUŽENÍ POČET ČLENŮ

1 AFS Mezikulturní programy*)

2 Asociace debatních klubů
3 Asociace křesťanských sdružení mládeže
4 Asociace malých debrujárů ČR
5 Asociace středoškolských klubů ČR
6 Asociace turistických oddílů mládeže ČR
7 Asociace víceúčelových základních organizací

technických sportů a činností ČR
8 Azimut
9 Boii*)

10 Česká tábornická unie
11 Čhavorikani Luma*)

12 Dětské umělecké studio – DUS Milevsko
13 Dodge City, dětská trampská osada*)

14 Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů
15 Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi*)

16 Duhoví kamarádi*)

17 Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava*)

18 Evropské sdružení studentů práva (ELSA)*)

19 Expedice Natura*)

20 Folklorní sdružení ČR
21 Harcerstwo Polskie w RC*)

22 Hnutí Brontosaurus
23 Hnutí GO!
24 INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
25 Informační centrum oddílů a klubů
26 Jihomoravská krajská rada dětí a mládeže*)

27 Jockey Club Malý Pěčín
28 Junák – svaz skautů a skautek ČR
29 Junior klub křesťanských demokratů*)

30 Keltoi, občanské sdružení
31 Klub dobré zprávy*)

32 Klub Domino, Dětská tisková agentura
33 Klub Pathfinder*)

34 Klub přátel umění v České republice*)

35 Klub úplně fantastické rekreace o.s.
36 KMC – Klub mladých cestovatelů*)

37 Kolpingovo dílo ČR*)

38 Křesťanské sdružení Benjamin, místní sdružení 04
39 Květ – sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR
40 Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League
41 Lípa 2
42 Mládež ČČK
43 Mladí evropští demokraté*)

44 Mladí konzervativci*)

45 Mladí sociální demokraté*)

46 Moravský klub myslivecké výchovy
47 NTS Texas Rangers
48 Občanské sdružení Altus

82
382

4 052
2 096
5 155

10 454
3 511

128
22

8 696
26
64

143
231

5 213
380
19

200
445

13 389
690

1 037
53

1 150
30

30
49 851

205
6

17
101

2 589
115
190
490
430
22

1 262
978
36

1 081
16

713
971
81
26
20

*) sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2004
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SDRUŽENÍ POČET ČLENŮ

49 OS Filadelfie*)

50 OS Koala*)

51 OS Lačhe Čhave
52 OS Letní dům
53 OS Malý princ
54 OS STUD Brno
55 OS Táborníček
56 OS ZIP
57 Pionýr
58 Poškolák o.s.*)

59 Príma děti
60 Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu
61 Projekt Odyssea*)

62 RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
63 RADAMOK – Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje*)

64 Royal Rangers v ČR
65 Salesiánské hnutí mládeže
66 Salesiánské kluby mládeže
67 Samostatná dětská organizace Vlčata Rabštejnská Lhota
68 Sdružení dětí, mládeže a dospělých T.O. Lvíčata
69 Sdružení hasičů ČMS
70 Sdružení Klubko
71 Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP
72 Sdružení na pomoc dětem s handicapy*)

73 Sdružení přátel Jaroslava Foglara*)

74 Sdružení Roztoč
75 Sdružení Rubín Valašské Klobouky, sdružení dětí a mládeže
76 Sdružení turistických a tábornických oddílů*)

77 S. K. a K. S. Dakota
78 Slezská diakonie (Klub dobré mysli, Klub ALFA, Klub On Line,

Miniklub pro předškolní děti SLŮNĚ, Středisko volného času
Pohoda)

79 Smaragd, sdružení pro organizování volnočasové činnosti dětí
a mládeže*)

80 Spojené ruce
81 Společenství (Jan 10)
82 Společenství Romů na Moravě*)

83 Středisko Radost, občanské sdružení*)

84 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj*)

85 Taneční klub Black and White*)

86 T. O. Střelka
87 Totem Ostrava
88 YMCA v ČR – Křesťanské sdružení mladých lidí
89 Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě
90 Zeměpisná společnost „Morava“
 CELKEM

13
5

24
17
6

20
112
17

20 549
4

26
15
10

721
2 222
1 028

104
49

38 987
70

3 403
108
805
292
239
117
257
236

61

85
11

1 839
856
19
51
23
37

6 984
5 274

90
201 664

Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2004
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Orgány ČRDM

Zastupování

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
a její výbory

Ing. Jana Vohralíková
Pavel Trantina

Komora mládeže MŠMT
Mgr. Martin Bělohlávek
Ondřej Pohanka
Pavel Trantina
Ing. Jana Vohralíková
Ing. Josef Výprachtický

Řídící výbor a Výběrová komise pro udílení
grantů ČNA „Mládež“

Mgr. Hana Konopiská
Petr Adame
Aleš Sedláček

Pracovní skupina pro přípravu zákona o mládeži
David Čermák
Mgr. Tomáš Novotný
RNDr. Tomáš Řehák
Mgr. Jiří Tomčala
Pavel Trantina

Česko-německá rada pro spolupráci a výměny
mládeže

Markéta Stulíková

Předseda ČRDM
Pavel Trantina (Junák)

Představenstvo ČRDM

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Ing. Lee Louda (Pionýr) – 1. místopředseda
Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti)

ČLENOVÉ

David Čermák (Juniorklub křesťanských demokratů)
Tomáš Kaplan (Hnutí Brontosaurus)
Aleš Kroutil (Altus)
Vít Madron (Asociace TOM)
Ondřej Pohanka (Duha)
Mgr. Šimon Pokorný (Dorostová unie)
Lenka Semotánová (Sdružení hasičů ČMS)
Veronika Součková
Ing. Josef Výprachtický (Junák)

Revizní komise ČRDM
Eva Škrdlantová (Malý princ, o.s.)
Jindřich Červenka (Pionýr)
Ing. Martin Kříž (Zeměpisná společnost Morava)
Mgr. Marek Antoš (ELSA)
Ing. Marie Světničková (AKSM)

Kancelář ČRDM
Mgr. Jiří Zajíc – ředitel
Blanka Lišková

Ve smlouvě o provedení práce či formou služeb pro
Kancelář dále pracovali Hana Konopiská, Stanislava
Bauerová a Marek Krajči.

V Komunikačním centru výchovných aktivit pracovali Jiří
Majer a formou služeb PaedDr. Ladislav Hrzal, Petr
Molka a Radka Páleníková.

Nové orgány ČRDM byly zvoleny na 18. Valném shromáždění 19. února 2004 a Představenstvo bylo doplněno
na dalších dvou valných shromážděních.
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ZÁKLADNÍ FAKTA

1. Celorepubliková prezentační akce

Největší tuzemská přehlídka dětských
a mládežnických sdružení a center volného času –
prestižní Bambiriáda, pořádaná Českou radou dětí
a mládeže (ČRDM) – skončila po čtyřdenním
maratónu v neděli 24. května 2004. V pořadí již šestý
ročník této prezentační akce nabídl ve 28 městech
ve všech krajích republiky malým návštěvníkům
i jejich dospělému doprovodu celou plejádu nápadů,
podnětů a inspirací pro volný čas.

S pestrostí programu si ovšem nezadal ani ráz
počasí, které Bambiriádu v celé České republice
provázelo: sluneční pohodu vystřídaly prudké bouře,
zima a déšť. Vzdor tomu bambiriádní atmosféra
přilákala téměř 208.000 návštěvníků, pochopitelně
hlavně dětí; jen v Praze přitom pořadatelé rozdali na
47.000 vstupenek.

Bambiriáda 2004
proběhla v těchto
28 městech:
Brno
České Budějovice
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hlučín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Karviná
Kladno
Klatovy
Krnov
Liberec
Olomouc
Opava
Ostrava
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Šumperk
Tábor
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Zlín

Termín:
Praha

20.–23. května 2004
(čtvrtek – neděle)

ostatní místa
nejčastěji
21.–23. května 2004
(pátek – neděle)

Záštitu nad ní v celostátním
měřítku převzali:
JUDr. Petra Buzková,
ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy

JUDr. Stanislav Gross,
místopředseda vlády a ministr
vnitra

JUDr. Cyril Svoboda,
místopředseda vlády a ministr
zahraničí

RNDr. Libor Ambrozek,
ministr životního prostředí

Vladimír Mlynář,
ministr informatiky

Ing. Miroslav Kostelka,
ministr obrany

Žijeme na jedné zemi!

Motto Bambiriády 2004

Akce navíc dostala i mezinárodní punc. „Bambiriáda
byla mezinárodní akcí – nejen proto, že se
uskutečnila i v Žilině na Slovensku, ale už z toho
důvodu, že v řadě měst přivítali zahraniční hosty,
zástupce sdružení dětí a mládeže, které působí ve
státech Evropské unie,“ podotkl hlavní koordinátor
celého projektu Pavel Hofrichter.

Má za to, že Bambiriáda představuje v současné
době vrchol toho, čím se dětská a mládežnická
sdružení mohou veřejnosti pochlubit. „Jednotlivá
sdružení mají své klubovny, kde běží celoroční
činnost, mají své tábory, ale běžní lidé je nevidí.
A tady na Bambiriádě se mohou ukázat veřejnosti
a říct: Jsme tady – a podívejte se, co umíme,“ shrnul
dojmy z uplynulého ročníku Pavel Hofrichter.

Během bambiriádních dní předvedla ukázky svých
činností celá dlouhá řada organizací a spolků, od
početně nejsilnějšího Junáka, Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Pionýra či Asociace Turistických
oddílů mládeže až po ta málo početná a známá, jako
jsou třeba Malý princ či Letní dům. Jejich společnou
snahou bylo rozšířit povědomí mnoha rodičů o tom,
že vůbec existují, jak fungují, k jakému cíli směřují
a co vlastně mohou jejich ratolestem nabídnout. Kdo
chtěl, mohl se bez okolků zapojit do jejich soutěží,
sportovních klání a her… O to, aby všechno fungovalo
podle plánu, se staraly desítky dobrovolníků z celé
řady sdružení dětí a mládeže a členů Skautské
ochranné služby (SOS).

Čá
st 

II.
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Bambiriáda by nebyla úplná bez již tradičních doprovodných akcí, které
spoluvytvářejí její lákavý kolorit. Ve větrném počasí seskočila z vrtulníku
na pražskou Letenskou pláň šestice armádních výsadkářů. Malé i velké
posluchače zase roztančil rytmem svých písní známý kytarista a zpěvák
Ivan Hlas. Jiné z doprovodných akcí měly poněkud oficiálnější ráz. Po tři
dny probíhal v Praze Dětský sněm, na němž jednali zástupci regionálních
částí Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM). Vrcholil v Senátu
Parlamentu ČR a byl i výrazným vyjádřením spolupráce ČRDM s NPDM,
o níž píšeme v souvislosti s „kulatými stoly“. Ceně Přístav, jež byla i v roce
2004 předána šesti zástupcům veřejné správy a samosprávy za podporu
mimoškolní práce s dětmi a mládeží, se věnujeme v další kapitole. A co
zajímavého se dělo v krajích? Například v děčínském amfiteátru na

Smetanově nábřeží vystoupily
taneční skupiny, kapely, mažoretky,
rock-n´-rollové formace a středověké
tanečnice. U stánků na nábřeží bavili
kolemjdoucí šermíři a kynologové.
Bambiriádu v Hradci Králové jen za první den navštívilo přes 2800 lidí, což
je téměř čtyřikrát více než v roce 2003. Mezi hradecké zvláštnosti patřila
ohnivá show Pavla Kloučka, člena skupiny Groš; nic podobného jinde
k vidění nebylo. O jedno z nejsledovanějších vystoupení v Olomouci se
postarali tamní hasiči, kteří předvedli mistrnou ukázku vyproštění
zraněného člověka z havarovaného vozidla. V Šumperku si zájemci zase
mohli vyzkoušet policejní vysílačky a na počítači program Identikit,
používaný při sestavování pravděpodobného portrétu pachatele trestného
činu. Zlín nabídl oblíbenou dětskou diskotéku...

Bambiriáda už přilákala tisíce dětí

Na Letné si mohou děti hrát a soutěžit, ale
dozvědí se i informace o tom, jak a kde trávit
volný čas. Lámat si hlavu nad hlavolamem,
žonglovat nebo si namalovat vysněný dům či
prohlédnout indiánský stan týpí, to všechno si
mohou děti až do neděle užívat na Letenské pláni
i v parku. A vstupné je nebude stát ani korunu.

Letná – Největší přehlídka možností, jak trávit
volný čas, probíhá od včerejšího dopoledne na
Letné. Už pošesté se pod názvem Bambiriáda
předvádějí nejrůznější organizace, které se starají
o volný čas dětí a mládeže. Zájem o akci přitom
rok od roku stoupá.

„Jen během prvního dne tu bylo přibližně čtrnáct
tisíc návštěvníků. Víme to podle vstupenek, které
jsme rozdali,“ řekl včera vedoucí organizačního
štábu Pavel Hofrichter. Přitom loňský ročník
přilákal během čtyř dnů konání Bambiriády na
šedesát tisíc lidí.

Pro děti jsou tu přitom kromě informací
o kroužcích, klubech či táborech připraveny
nejrůznější činnosti. Hlavolamy, lakros, šerm,
výtvarné hry nebo seznámení se s obyčeji
a přírodním způsobem života severoamerických
indiánů.

Navíc se vstupenkou na Bambiriádu budou moci
zdarma navštívit například Národní nebo
Náprstkovo muzeum, slevy na vstupném pak
například nabízí Muzeum voskových figurín nebo
Židovské muzeum.

Bambiriáda je dnes a zítra dětem k dispozici od
devíti až do osmnácti hodin, v neděli končí
o hodinu dříve. Více informací je na
www.bambiriada.cz.

Marek Hejduk
Mladá fronta Dnes, 21. května 2004
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Brněnská bambiriádní zeměkoule

V brněnských Lužánkách se na třináct tisíc návštěvníků mohlo
procházet po celé zeměkouli. Od Ruska, přes Indii, Izrael, Egypt,
Španělsko a Skotsko, Finsko, Norsko, Rakousko i ČR až do USA,
Karibik či Peru… V každém státě čekala na cestovatele spousta
úkolů, her a soutěží, přes lanové dráhy, rukodělnou činnost,
bloudění v bludištích… V Egyptě jste se mohli zabalit jako mumie
a kreslit hyeroglify z písku, v Rusku si zahrát kuželky, ve Skotsku se
naučit skotské národní tance, házet balvanem či vyfouknout
půlmetrovou bublinu, v Karibiku vás čekal slalom kolem ostrovů,
v Americe jste se mohli zapojit do stavby Manhattanu, cestovat
Pacific expresem či spekulovat na Wall Streetu…

To všechno zajišťovali dobrovolníci z řad pionýrů, tomíků, zálesáků,
junáků, brontosaurů, foglarovců, debrujárů, táborníků, baráčníků
z Brna, Ivančic či Vyškova a mnohých dalších. Do boje o přízeň
návštěvníků se zapojili i dobrovolní hasiči se svojí ukázkou
požárního útoku, městská policie s psovody a koňmi, desítky
hudebních a dramatických souborů, skupiny bojových umění
i módní přehlídky.

Martin Kříž (Marťas), Zeměpisná společnost Morava

Chrudim: Koně na Bambiriádě

Koně zavítali na Bambiriádu podruhé. Tentokrát
ne z Pardubic, nýbrž z Vestce. Klisnička
s hřebcem vozí na hřbetech malé děti a my si to
chceme vyzkoušet také. S odvahou se drápeme
na koně a čekáme, co se bude dít. Cukne to a my
vyrážíme. Je to příjemný pocit, sedět na koňském
hřbetě a dívat se na svět z výšky. Cesta již končí
a my se s hnědáky loučíme. Nemůžeme se již
dočkat, až se příští rok vyhoupneme do sedla
a pojedeme znovu.

R. Severýnová, L. Krčil a M. Vápeník

Třinecký recept proti nudě

I když nám počasí nepřeje, návštěvníků stále
přibývá a nenudí se. Je tady plno stanovišť
různých organizací a klubů, které se starají
o zábavu dětí. U stánku dobrovolných hasičů
z Dolní Lištné a Bystřice si děti mohly kreslit
a vyzkoušet si, jak přesně dokáží stříkající hadicí
trefit terč. Naproti na Terase je zase klub pro
mladé nazvaný „Bunkr“, kde mohli návštěvníci
pomocí karetní hry zjistit svůj postřeh – a v
případě výhry dostat i sladkou odměnu. Bunkr
může navštěvovat mládež od 14 let a pod
dozorem ho využívat k breakování, tancování,
poslouchání hudby anebo má možnost si tam
zahrát stolní fotbal. Zajímavé bylo i stanoviště
TOM Maracaibo, který se zabývá různými druhy
sportu a her. Zájemci si tam mohli ověřit svou
odvahu lezením po lanech a na vysokém
žebříku.
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Ohlédnutí za Bambiriádou
v Prostějově

Bambiriáda 2004 je za námi. V areálu již
nenajdete ani stopu po akci, které se zúčastnilo
během dvou dnů 6 500 účastníků. Návštěvníků
přišlo 6 000. Na pódiu se představilo 310
účinkujících, 90 lidí z občanských sdružení
a ostatních spolků společně se stovkou mladých
pomocníků zajišťovalo bezproblémový průběh
akce. Zúčastnilo se jí celkem 17 občanských
sdružení, tři domy dětí a mládeže a deset dalších
spolků pracujících s dětmi a pro děti. Odhaduje
se, že doprovodné akce navštívilo na 450 dětí.

Na závěr naše hodnocení Bambiriády z hlediska
pořadatele: bylo to prima. Akce proběhla bez
problémů, bez úrazů a jiných vážných
nepříjemností. Počasí nám také celkem přálo.
Během dne jsme nezmokli, pršelo vždy v noci
a během dne vykouklo i sluníčko. Doufám, že
naši spokojenost sdílí také ti, kteří se na
Bambiriádu přišli podívat.

Tereza Zajíčková

Uherské Hradiště: země plných úkolů

Velmi proměnlivé počasí přivítalo ve
Smetanových sadech v Uherském Hradišti zhruba
950 návštěvníků hradišťské Bambiriády. Po
slavnostním zahájení, které obstarala cimbálová
muzika Cifra a krátkém projevu pana
místostarosty Květoslava Tichavského, se
hradišťská akce rozjela naplno. V bohatém
programu se postupně představili žáci několika
tamních základních škol včetně speciální školy
pro žáky s více vadami a děti z DDM Uherské
Hradiště. Vystoupení kytarového, hereckého
a tanečního kroužku střídala spousta dalších
dětských vystoupení.

Po celé „Bambiriádní Zemi“ se rozkládala spousta
malých zemiček (stánků) a v každé na
návštěvníky čekal nějaký úkol. V Dračí zemi si
děti mohly vybarvit dráčky a pověsit si je na krk,
Zem debrujárů byla zase plná hlavolamů, které
čekaly, až je někdo rozluští. Také v Rodinném
centru Bonifác byla spousta skládaček, země
Barev prověřila zručnost a v Informálkově zemi si
větší děti mohly udělat počítačový kviz. I skauti tu
měli svou zemi, v níž si mohli návštěvníci
kupříkladu zasoutěžit ve slalomu s míčem;
v Šikulově stánku si zase mohli vyrobit papírovou
květinu. V rámci Bambiriády byla také v knihovně
BBB zahájena výstava prací dětí z Dětského
domova Uherský Ostroh. Všude panovala milá
a přátelská atmosféra.

-saha-, -jela-
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Na čertovské veselce v Žilině

Po příjezdu jsem se vydal na náměstí, kde se měla
Bambiriáda původně odehrávat. Ale byl tam jen
informační stánek a pořadatelé mě odkázali do prostor
sdružení Žirafa. Proč? Inu proto, že v Žilině se od rána
„čerti ženili“… A opravdu to nebylo na vystupování pod
širým nebem. Pořadatelé proto vše operativně přesunuli
právě do Žirafy a do Salesiánského střediska.

Musím říct, že podobně jako Elim v Opavě i žilinští
„nováčci“ zvládli organizaci Bambiriády na jedničku
a jejich akce měla vysokou úroveň. Podle slov Dariny
Čierniakové z Rady mládeže žilinského kraje prošlo
oběma tamními bambiriádními objekty něco přes 3000
dětí. Myslím si, že je to více než dobrý výsledek – Žilina
byla letos prvním slovenským městem, kde se
Bambiriáda konala. Co bude za rok, to je zatím ve
hvězdách; organizátoři by tam každopádně rádi navázali
na letošní rok a existuje i představa rozšíření akce na
další města žilinského kraje. Uvidíme.

Tomáš Kaplan, Hnutí Brontosaurus

P o d r o b n ě j š í  i n f o r m a c e  l z e  n a l é z t  n a  i n t e r n e t o v ý c h  a d r e s á c h
w w w . b a m b i r i a d a . c z ,  w w w . a d a m . c z  a   w w w . c r d m . c z .

Co o Bambiriádě řekli

„Chceme sdělit české veřejnosti dobře
slyšitelné poselství o významu
dětského světa i jeho možné proměně
pomocí soustavné mimoškolní výchovy
a citlivého, chápajícího doprovázení
dospívajících dospělými ve sdruženích
dětí a mládeže.“

(předseda ČRDM Pavel Trantina)

„Nevím, jak bude Bambiriáda vypadat
za pět let, ale možná to bude kolos,
který potáhne Evropskou unií.“

(hlavní koordinátor akce
Pavel Hofrichter

na tiskové konferenci)

„Mně se líbí všude tam, kde se něco
takového děje a kde lidi jenom nesedí
a nekoukají. Tady vidím, že se o něco
snaží, a myslím si, že je to moc dobře.“

(kytarista a zpěvák Ivan Hlas během
vystoupení na bambiriádním pódiu)

„Jsem velmi mile překvapena tím, kolik
inspirace tady najdou děti i rodiče.“

ředitelka nadace Naše dítě
Zuzana Baudyšová

v rozhovoru pro časopis Archa)

„Plno nápadů, sluníčko, fajn lidi.“

moderátorka České televize
Marcela Augustová v odpovědi

na otázku, co se jí vybaví,
když slyší slovo „Bambiriáda“

„Bambiriáda rozhodně není nuda
a nepatří pouze dětem do tří let, ale
skvěle se tu pobaví i ostatní.“

členka Dětské tiskové agentury
Kristýna Mixová

„Bambiriádu považuji za vynikající akci,
která si zaslouží všestrannou podporu,
tudíž i podporu státu. Podle mého
názoru by se měla dále rozvíjet
a rozšiřovat se do dalších míst. Měly by
se pro ni také hledat nové nápady,
nové inspirace a zapojovat do ní by se
mělo stále více lidí.“

tehdejší ředitel odboru
pro mládež MŠMT

Jaroslav Tuček, říjen 2004
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2. 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 2004 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. I v roce 2004 jsme byli
zásadním způsobem zapojeni do přípravy zákona. Jednání o jeho
jednotlivých ustanoveních nebyla jednoduchá, o čemž svědčí i osobní
účast ministryně školství na několikahodinové diskuse se zástupci
sdružení ČRDM a následné přizvání pětičlenného „expertního týmu“
ČRDM k přípravě nového znění, jež po několika dlouhých jednáních
skončilo výrazně kompromisním návrhem. Ten se však zastavil
v Legislativní radě vlády. Na tradičním prosincovém Setkání v Senátu
představilo MŠMT nový kurs přípravy zákona, výrazně bližší představám
ČRDM, protože vychází z principu motivace a nikoliv represe.

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 2004 šlo konkrétně o tyto priority:
• zákon o práci s dětmi a mládeží (viz předchozí kapitolka).
• likvidace Fondu dětí a mládeže
• změna zákona o dani z přidané hodnoty

SETKÁNÍ S PREMIÉREM VLADIMÍREM ŠPIDLOU

Předseda vlády Vladimír Špidla přijal, jako vůbec první český premiér, ve středu 28. 4. 2004 v odpoledních
hodinách představitele ČRDM. Ti premiérovi představili svou činnost ve prospěch mimoškolní výchovy ve
sdruženích dětí a mládeže a zároveň poukázali na několik problematických okruhů, jež se týkají společenské
podpory dobrovolné výchovné práce i právních a finančních podmínek pro ni. Dobrovolnou práci s dětmi
a mládeží považujeme za hodnotu a hodnota to také opravdu je. Nejde zde pouze o jakousi prázdnou
proklamaci, ale skutečně si této práce velmi ceníme, zdůraznil premiér Špidla postoj vlády, vyjádřený mj.
i v Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007, na jejímž naplňování se ČRDM podílí.

Velkou část jednání věnovali účastníci diskusi nad právním prostředím
pro činnost sdružení dětí a mládeže, jež klade stále větší nároky na
dobrovolníky. Premiér Špidla přislíbil podpořit ministryni školství,
mládeže a tělovýchovy, aby byla nová verze připravovaného zákona
o práci s dětmi a mládeží postavena na pozitivním přístupu a zákon tak
skutečně podporoval činnost dobrovolných pracovníků. Premiér rovněž
podpořil snahu ČRDM o to, aby dobrovolná práce s dětmi a mládeží
byla definována a uznávána jako veřejně prospěšná činnost. Společně
s dalšími účastníky se zamýšlel nad možnými formami jejího ocenění.
Vladimír Špidla na závěr přislíbil účast na jednom z diskusních kulatých
stolů s mladými lidmi, které ČRDM pravidelně organizuje.
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SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ SPRÁVOU A S OSTATNÍMI PARTNERY V OBLASTI NNO

V tomto roce se ČRDM zaměřila na spolupráci při akcích určených pro tzv. neorganizované děti a mládež.
Kromě tradiční účasti v pražské hodnotící komisi programu Make a Connection, jehož garantem je Národní
dobrovolnické centrum Hestia, šlo v roce 2004 zejména o následující aktivity:

CENA ČRDM „PŘÍSTAV“

– neboli ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy 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 opět hodně obtížné, protože těch, kteří by si cenu
zasloužili, je určitě víc, než kolik statut ceny umožňuje v jednom roce
udělit. Zvláště potěšitelné bylo, že spektrum navrhujících i navržených
bylo opravdu pestré. Ceny jim předával předseda ČRDM Pavel Trantina
spolu s náměstkem ministryně školství Jaroslavem Müllnerem.

Má vlast v srdci Evropy
1. ročník celoroční soutěže pořádané
Památkovou komorou ve spolupráci s ČRDM,
pod záštitou ministrů kultury a zahraničí.
Smyslem soutěže (jejíž ročník se kryje se
školním rokem) je motivovat děti a mladé lidi
k zájmu o vlastní zem a její kulturní bohatství.
Podrobnosti lze najít na www.crdm.cz/mavlast

Být při tom
Podle francouzského vzoru a na návrh Evropské
komise se ČR prostřednictvím ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy zapojila do
evropské soutěže zajímavých projektů na téma
aktivita mládeže a solidarita. ČRDM byla
spolupořadatelem soutěže, vytvořila www
stránky, kde rovněž zveřejnila výsledky. Zástupci
ČRDM se zúčastnili evropského výběru
nejlepších projektů a jejich slavnostního
vyhlášení v Paříži.

Svět očima dětí
Zde šlo o mediální podporu a účast při
hodnocení výtvarné soutěže vyhlášené
ministerstvem vnitra.

Konference Dobrovolníci ve výchově
ve škole i mimo školu

Konference na toto téma se konala 18. a 19. května 2004
v Kroměříži jako už čtvrtý ročník mezinárodní akce
věnované aktuálnímu tématu dobrovolnictví. Hlavními
organizátory byly: Hestia – národní dobrovolnické centrum
a Klub UNESCO v Kroměříži, a protože se konference týkala
výchovy, přispěla významně i Česká rada dětí a mládeže.

V pondělí 18. května měli zástupci ČRDM a jejích sdružení
čtyři z šesti odborných referátů: Předseda ČRDM Pavel
Trantina vystoupil na téma „Vychováváme naději pro
budoucnost – není to zadarmo“, Jaroslav Hynek z YMCA
v ČR se zamýšlel nad motivací k dobrovolnické práci,
Roman Šantora z Junáka společně s ředitelem Kanceláře
ČRDM Jiřím Zajícem předložili interpretaci řady výzkumů
o dětech, mládeži i rodičích v referátu nazvaném „Jakou
máme šanci u dnešních dětí?“ a Darina Zdráhalová
z Pionýra odpověděla svým vystoupením na otázku „Kým
jsou dnes pionýři a co nabízejí?“.

První a třetí ze jmenovaných referátů přineslo 5. číslo
Archy ve své příloze. Během úterý 19. května v sekcích
vystoupili zástupci sdružení dětí a mládeže A-TOM, Ligy
lesní moudrosti, Junáka, Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Dětské tiskové agentury, Letního domu
a Malého prince.

LAUREÁTI CENY PŘÍSTAV ZA ROK 2004:

Vilém Antončík, místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Mgr. Pavel Eybert, starosta města Chýnova

Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov

Ing. Sylva Sládečková, koordinátorka prevence kriminality Obvodního
úřadu Ostrava – jih

Jan Smola, starosta obce Semanín

Ing. Miroslav Uchytil, starosta města Chlumec nad Cidlinou
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„Reprezentativní rada dětí a mládeže by mohla –
nebo měla – sehrávat úlohu jakéhosi příkladu.
Příkladu toho, že se s dětmi a mladšími lidmi dá
počítat. A že jejich názory bývají často překvapivě
dospělé, zatímco – upřímně řečeno – názory
některých dospělých bývají často překvapivě
infantilní.“ Těmito slovy odpověděl v březnu 2004 na
otázku po úloze dětské a mládežnické rady ve
společnosti tehdejší vládní zmocněnec pro lidská
práva Jan Jařab. Byl jedním z řady hostů, kteří
v průběhu roku přijali pozvání k besedě s dětmi
z Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM).
Neformální „kulaté stoly“ zorganizovala Česká rada
dětí a mládeže (ČRDM) ruku v ruce s NPDM; jejich
smyslem byla osobní zkušenost účastníků ze setkání
se známými lidmi, s nimiž chtělo mladé a vnímavé
publikum diskutovat.

KULATÉ STOLY ANEB SETKÁVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ S OSOBNOSTMI

Nejčastějším místem těchto setkání
byla již tradičně chráněná kavárna
Vesmírna v centru Prahy. V lednu 2004
si tam zájemci povídali s neohroženým
novinářem a nynějším senátorem
Jaromírem Štětinou (nezávislý,
kandidoval za Stranu Zelených), který
jako žurnalista působil mimo jiné na
Balkáně, v Afghánistánu či v Čečensku.
Svým lidsky přesvědčivým a upřímným
stylem vyprovokoval Jaromír Štětina
i k otázkám, které šly hodně „na tělo“.
„Chci vědět, co se kde děje. Nevěřím
ničemu, co nevidím na vlastní oči,“ řekl
tehdy dětem, které se ptaly, proč dělá
svoji práci.

Kulatý stůl s Jiřinou Šiklovou označil jeden z účastníků setkání s ní Vítězslav Jarý za „moc zajímavou
sociologii“. Už dlouho prý také neslyšel staršího člověka mluvit s takovou nadějí o dnešní mládeži: „Mladí lidé
jsou daleko lépe připraveni na vstup do České republiky do EU, než generace, která tento náš vstup
připravuje,“ prohlásila přední česká socioložka Jiřina Šiklová. Již v úvodu zmíněného Jana Jařaba pak vystřídali
ve Vesmírně ještě do letních prázdnin Jan Kavan (ČSSD), který popisoval zejména své působení v čele Valného
shromáždění OSN, a poslanec a skaut Petr Bratský (ODS), politicky aktivní v oblasti dětí a mládeže.

Kromě toho se během čtyř dnů
pražské Bambiriády uskutečnila
další setkání mládeže
s pozvanými hosty. Ve stanu na
Letenské pláni s nimi např.
debatovali šéf zpravodajství
České televize Zdeněk Šámal
a ředitelka nadace Naše dítě
Zuzana Baudyšová.
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Říjnová Vesmírna by se dala směle označit za „ekologickou“: na zvídavé dotazy členů NPDM totiž odpovídal
ministr životního prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL). Vysvětlil jim například, proč je důležitá ekologická
výchova ve škole, osvěta ze strany nevládních organizací i zájem a podpora veřejnosti, pokud jde
o posuzování různých návrhů zohledňujících šetrný přístup k prostředí kolem nás: „Příroda neumí mluvit,
a proto se snáz vyjadřují zájmy třeba zemědělců nebo investorů než zájmy přírody.“

V předvánočním čase se s desítkou
členů NPDM sešel ve Vesmírně
i evangelický farář a poslanec Svatopluk
Karásek (Unie svobody). Také on s nimi
– už z titulu své funkce nového
vládního zmocněnce pro lidská práva,
nástupce Jana Jařaba – pochopitelně
rozmlouval nejen o blížících se svátcích
s vůní jehličí, cukroví a purpury…
Z problematiky lidských práv a jejich
dodržování či porušování jej přítomní
dospívající „vyzpovídali“ skutečně
zevrubně. Zejména situace v dětských
domovech stejně jako ve školách jim
poskytla řadu podnětů, ve kterých
prokázali, že o tom už leccos sami
skutečně vědí a že jim vůbec není
lhostejné, když se tady někomu
ubližuje. A Svatopluk Karásek se zase
netajil tím, že jim v tom fandí.

Diskutovat s mládeží do kavárny v ulici Ve Smečkách
se vypravila i poslankyně Evropského parlamentu
Jana Hybášková (Evropští demokraté). A to dokonce
dvakrát, když se z první besedy musela omluvit
a předčasně odejít kvůli – naštěstí lehkému – úrazu
svého dítěte. Mluvila přímo a jasně, navíc
s argumentační jistotou člověka výtečně znalého své
věci. Například o tom, proč podle jejího názoru ČR
propásla v iráckém konfliktu svoji šanci, o ne-odvaze
našich klíčových politiků a armády, o tom, že média
vykreslují obraz jiného Iráku, než jaký je vidět na
místě, a také o důvodech, které ji osobně vedly
k podpoře vojenské operace proti Saddámu
Husajnovi.
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3. 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).

V roce 2004 přijala ČRDM řadu delegací zahraničních organizací a ministerstev – tak jsme přivítali delegaci
mladých francouzských aktivistů, kteří představili svůj projekt „Chuť jednat“, zástupce saského spolkového
ministerstva pro mládež a rodinu nebo např. zástupce Mezinárodní federace CEMÉA. 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 na konci listopadu se uskutečnila studijní
návštěva zástupců ČRDM v Bratislavě u příležitosti valného shromáždění RMS, kde jsme naplánovali

intenzivnější spolupráci na rok 2005. Ukazuje se, že
zintenzivnělé vztahy ČRDM a RMS i mezi krajskými
radami dětí a mládeže (vyjádřené například
uspořádáním loňské Bambiriády rovněž ve slovenské
Žilině) v obou státech stále více přispívají k vzájemné
inspiraci. Možná se na Slovensku dočkáme
i udělování obdoby Ceny Přístav či toho, že RMS bude
pro svá sdružení zajišťovat úrazovou pojistku.

Obdobně se předseda ČRDM zúčastnil valného
shromáždění Bavorského kruhu mládeže (BJR)
a panelové diskuse o v té době aktuálním vstupu ČR
do EU, dvě naše zástupkyně reprezentovaly ČRDM na
symposiu BJR „Vize mladých o rozšiřování Evropské
unie“.

Předseda ČRDM Pavel Trantina, místopředseda Aleš Sedláček a Petr Vaněk se aktivně účastnili semináře
organizovaného francouzskou národní radou mládeže CNAJEP, jenž v červnu svedl dohromady zástupce
devatenácti národních rad mládeže z celé Evropy k diskusi o podmínkách pro mimoškolní výchovu.
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Dobré kontakty jsme udržovali s Radou Evropy – vyslali jsme úspěšně několik účastníků ze sdružení i mimo ně
na jazykové kursy pořádané Radou Evropy pro mladé vedoucí a mezi čtyřmi sty mladými účastníky velké
květnové akce „Evropa, mládež a globalizace ve francouzském Štrasburku nechyběli ani naši zástupci.

Předseda Pavel Trantina působí rovněž jako člen České komise pro UNESCO.

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 hodnotil dosavadní stav
a schvalovaly se návrhy dalších společných cílů pro
oblast dobrovolné práce a výzkumy o mládeži, kde
zástupci ČRDM pro MŠMT připomínkovali některé
materiály pro jednání a zapojili se do diskuse o nově
vznikajícím Evropském paktu pro mládež. Tato
témata rovněž diskutovali Pavel Trantina na jarním
a Michal Kadera s Jiřím Peterkou na podzimním
setkání pořádaném Evropskou komisí v Irsku, resp.
v Nizozemsku. Bylo rovněž obsahem setkání
ministerstev zodpovědných za mládež a národních
rad mládeže zemí Visegrádské čtyřky v Telči, kterého
se na pozvání MŠMT zúčastnil i předseda ČRDM.

Dlouhodobým cílem ČRDM je získat členství Evropském fóru
mládeže (YFJ). V loňském roce se ČRDM konečně otevřela cesta
k přijetí do tohoto prestižního uskupení – podali jsme obsáhlou
přihlášku, jež je nyní posuzována s perspektivou vstupu na podzim
2005. V roce 2004 jsme byli s YFJ v kontaktu mj. během jím
organizovaných informačních a konzultačních dnů o evropské
politice vůči mládeži.

Zástupci ČRDM byli přítomni i na dalších mezinárodních akcích – na
Fóru mládeže Středoevropské iniciativy ve Slovinsku, na litevské
Letní univerzitě LiJOT, na seminář Rady mládeže Slovinska MIML
(Více informací, více života).

Pětice zástupců ČRDM se spolu s deseti tisíci dalších mladých lidí
mělo v srpnu možnost zúčastnit se Světového festivalu mládeže
v Barceloně.

I v roce 2004 jsme pokračovali ve svých internetových projektech –
informačním serveru o mládeži v Evropě pro mládež v ČR
Evropa.adam.cz (http://evropa.adam.cz) a podíleli se na přípravě
nového vydání prezentačního CD-ROMu MŠMT o mládeži v ČR.
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4. Publikační činnost

ARCHA

Vydáváním časopisu Archa, zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, se ČRDM obrací na tři
základní skupiny odběratelů respektive čtenářů: na pracovníky státní správy a samosprávy, na svá členská
sdružení a na odbornou veřejnost, která se o danou problematiku zajímá. Tištěný zpravodaj tím má plnit trojí
zadání:

• je „výkladní skříní“ členských sdružení nabídnutou veřejnosti, zejména institucím, ale i jednotlivcům,
kteří mají v dané oblasti nepřehlédnutelnou rozhodovací pravomoc (poslanci, senátoři, členové
zastupitelstev apod.)

• je komunikační bází mezi sdruženími zastřešenými ČRDM

• je mediálním prostorem nabídnutým všem členům, zejména pak těm spolkům a sdružením, které
nemají vlastní tištěné periodikum

První z uvedených úkolů přitom pokládá vydavatel za prvořadý, zbylé dva za druhotné, nicméně rovněž
důležité a potřebné.

FAKTA:

V roce 2004 vyšlo postupně celkem 8 čísel
časopisu Archa, včetně speciálu věnovaného
Bambiriádě. Jednotlivá čísla o 20 stranách
formátu A4 (speciál měl 36 stran) byla doplněna
vloženými přílohami. Náklad se pohyboval kolem
1800 výtisků; Archa jako nekomerční tištěný
zpravodaj není určena k prodeji.

Tematické zaměření:
1. Dětské parlamenty – hra, nebo život?
2. Mládež – organizovaná a neorganizovaná
3. Tak už jsme v Evropské unii
4. Bambiriáda 2004 (speciální „dvojčíslo“)
5.  Léto a dobrovolníci (jeho součástí byl

i Sborník z konference Dobrovolníci ve
výchově ve škole i mimo školu; Kroměříž 17.–
18. 5.2004)

6. Primární prevence a sdružení dětí a mládeže
7. A co takhle „sexuální výchova“?
8. Oddílové tradice

Poznámka:
Všechna čísla časopisu ARCHA lze nalézt na
internetových stránkách ČRDM (www.crdm.cz)

Z obsahu:

Profilové rozhovory přinášely názory takových
osobností, jakými jsou například ředitel České
televize Jiří Janeček, ministr vnitra František Bublan či
filozof Erazim Kohák. Rubrika „Zamířeno jinam“
monitorovala zajímavé akce a projekty, které
nepocházely z dílny ČRDM nebo jejich sdružení
(např. EPIC – předávání Ceny za odvahu, již si desítka
chlapců a děvčat zasloužila tím, že někomu nezištně
a statečně pomohli; mezinárodní seminář na téma
Volný čas dětí a mládeže, pořádaný Institutem dětí
a mládeže apod.). Další články mapovaly vybraná
setkání členů Národního parlamentu dětí a mládeže
se zajímavými osobnostmi (např. Jan Sokol, Jaromír
Štětina, Jan Jařab, Jana Hybášková a další). Kromě
tematicky laděných textů se v Arše objevovaly články
týkající se dění v ČRDM, pokud svým významem
přesahovalo rámec této střešní organizace.
Namátkou lze uvést text pojednávající o přijetí
politicky profilovaných sdružení Junior klub
křesťanských demokratů, Mladých evropských
demokratů, Mladých konzervativců a Mladých
sociálních demokratů do ČRDM, o setkání zástupců
ČRDM se skupinou francouzských aktivistů a inspiraci
jejich úspěšným projektem Chuť jednat (Envie
d´agir), o jednání nad připravovaným zákonem
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o mládeži či o působení mise českých skautů–dobrovolníků na letní olympiádě v Athénách. Šestý ročník Archy
také programově představil některé z řady „nováčků“ přijatých v roce 2004 do ČRDM (Klub Pathfinder, Elim
Opava, Expedice Natura, Smaragd, Sdružení turistických a tábornických oddílů, Sdružení přátel Jaroslava
Foglara). Obsáhlejší materiály o nich mj. obsahovaly základní „životopisná data“ těchto sdružení, stručný
nástin jejich historie a zajímavosti z jejich činnosti. Informativní texty byly pro oživení mnohdy doplněny
krátkými rozhovory s představiteli toho kterého spolku. Nechyběla samozřejmě ani kontaktní spojení.

Navíc velmi dobře fungovala spolupráce s redakcí internetového portálu ČRDM Adam www.adam.cz.

PUBLIKACE
„BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA ČINNOSTÍ

S DĚTMI A MLÁDEŽÍ“

Drobně novelizovaná reedice velmi úspěšné publikace vydané Českou radou dětí
a mládeže ve spolupráci se Sdružením Mladých ochránců přírody koncem roku 2002
vyšla v počtu 4.000 výtisků 14. října a náklad je prakticky rozebrán.

Adam.cz

Chod informačně zpravodajského internetového portálu (www.adam.cz) od počátku roku 2004 plně
zabezpečovala ČRDM. Redakční centrum se snaží, aby oslovoval mnohem širší veřejnost, než „pouze“ členská
sdružení, byť jich je od října 2004 rovných 90. Portál se specializuje na problematiku dětí a mládeže v ČR
i v zahraničí. Slouží především dospělým, zabývajícím se dlouhodobě či jen příležitostně činností dětí
a mládeže, včetně tzv. volnočasových aktivit. Prostor pro informace tohoto typu je v médiích tištěných
i elektronických velmi malý. Pokud jsou už někde představovány aktivity s dětmi a mládeží, pak, bohužel,
spíše jejich nepovedené výstupy – tj. „velká“ média začíná tato činnost přitahovat ve chvíli, kdy se něco hodně
nepovede (úraz na táboře, nevhodné či přímo trestné chování vedoucích).

Portál Adam:
• propaguje práci sdružení dětí a mládeže

a neziskového sektoru na veřejnosti i mezi
nimi navzájem;

• usiluje o posun vnímání dobrovolnických
činností s dětmi a mládeží, a to jak
u veřejnosti, tak u orgánů státní správy
a médií;

• nabízí informace o smysluplných
volnočasových aktivitách v co nejširší škále;

• vytváří prostor pro systematickou
komunikaci o výchově.

Postupně dochází nejen ke zvyšování návštěvníků
(pro tento druh portálu jsou nejcennějšími čtenáři ti,
kteří na něj přicházejí cíleně či se na něj vrací
opakovaně), ale také ke spolupráci některých
sdruženích na tvorbě obsahu webu, a to jak z řad
členů, tak představitelů těchto sdružení.

Konkrétní výstupy:

• aktuální zpravodajství (téměř denní aktualizace) týkající se problematiky dětí a mládeže a jejich
sdružení. Nejlépe fungovala spolupráce s těmito sdruženími – Asociace malých debrujárů, Pionýr,
Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Malý princ, Folklórní sdružení, Klub Domino – Dětská tisková
agentura, Sdružení Mladých ochránců přírody, Letní dům, Junák – svaz skautů a skautek ČR.
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• žánrová pestrost (sloupky, rozhovory, zamyšlení, reportáže, ankety);

• účast na seminářích – PR činnost, propagace a prezentace v médiích (CVVZ), ochrana autorských
práv;

• aktuální informace o možnostech aktivního využití volného času (kalendář akcí – pozvání na akce,
soutěže, výstavy, vzdělávací aktivity určené širší veřejnosti.). Řada aktivit vhodných pro sdružení byla
představena samostatnými materiály – např. – Pro Rock, Clona, Ledová Praha (Pionýr), NPDM
(Duha), Adoptuj panenku (UNICEF), Cena za odvahu (EPIC), Zlatý Ámos (Klub Domino, DTA),
JuniorInternet (e-Zavináč), Motýl (o.p.s. Havířov), Noc s Andersenem (knihovny), Hledání jara,
Pohledy do přírody (SMOP), Svět očima dětí (MV ČR), Máme rádi přírodu (Hnutí Brontosaurus),
Expedice Vesmír (KD, DTA společně s KMD) ;

• 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 – nejdiskutovanějšími tématy roku byly daňové asignace, letní tábory, dětská práce, trestní
odpovědnost dětí a mládeže;

• široký komplex služeb pro SDM: webhosting internetových prezentací desítek sdružení, provoz
stovek e-mailových adres, zasílání novinek, pořádání tiskových konferencí, zpracování tiskových
zpráv. Prioritami zůstává Bambiriáda (zveřejňování materiálů od informačních, propagačních až po
reportážní či ohlasové), Regiontour a CVVZ.

Jaké změny proběhly na Adamu za loňský rok?

• 1. 1. 2004 – spuštěna nová služba RSS. RSS kanál umožňuje čtenáři sledovat aktuální dění na
webových stránkách bez nutnosti návštěvy. Je to jednoduchý a účinný nástroj propagace webu.

• 4. 6. 2004 – ADAM se objevuje v novém kabátě – spuštěna nová grafika

• 7. 10. 2004 – spuštěn nový redakční systém

• 8. 11. 2004 – spuštěny WAP stránky ADAMa.

• 30. 12. 2004 byly pro interní potřeby redakce vytvořeny archivy více než tisícovky starších článků (z
období 1. 3. 2000 – 2. 11. 2000, 19. 9. 2000 – 11. 2. 2002 (dříve na redakčním systému Solutions) –
778 článků, 21. 1. 2002 – 23. 9. 2004 (dříve na redakčním systému WebToDate od Macronu).

Velký a dosud málo využitý potenciál je v lepší propagaci a využití portálu Adam ve sdruženích (formou
odkazů, popř. využitím RSS systému).

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 získal
jak určité uznání v odborných kruzích, tak i popularitu mezi tou kategorií návštěvníků, jimž je určen: teenagery
a jejich rodiči. Portál byl ke konci roku převeden na členské sdružení ČRDM – Občanské sdružení Altus.

Kormidlo.cz

ČRDM přispěla v roce 2003 k vytvoření katalogu odkazů občanské společnosti KORMIDLO, který jako projekt
PHARE garantoval ECONNECT. V tomto nástroji efektivního vyhledávání na internetu měla i v roce 2004 ČRDM
na starosti oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.
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5. 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  roce 2003 k řešení
dotace úrazové pojistky jiný postoj, který uplatnilo
i tentokrát: poskytlo dotační krytí nikoliv celé pojistné
částky, ale pouze částky odpovídající počtu členů
pojištěných sdružení do 26 let včetně; vzniklý rozdíl
(cca 380 tisíc Kč) měla uhradit pojištěná sdružení ze
svých prostředků. To samozřejmě přineslo kromě
finančních nákladů pro jednotlivá sdružení výrazný
nárůst administrativní agendy pro Kancelář ČRDM:
jednak bylo třeba sdružením stále vysvětlovat
mechanismus úhrady pojistky, jednak bylo třeba s každým sdružením jednat o úhradě jeho poměrné částky
a hlídat splnění této jejich povinnosti – což při 90 účastnících smlouvy je pochopitelně náročné. Přesto se vše
podařilo zvládnout – jak ke spokojenosti uživatelů pojištění, tak i poskytovatele, jímž opět byla na základě
regulérního výběrového řízení Generali Pojišťovna a.s. Nezanedbatelnou měrou se na tom podílelo jistě i to,
že po experimentu z roku 2003, kdy MŠMT rozdělilo administrování této pojistky mezi všechny tehdy existující
„střechy“, byla (po faktickém zániku KSDM) v roce 2004 opět jediným administrátorem smlouvy ČRDM.

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 2004 uplatnilo nárok na úrazové pojištění 156 dětí a 225
dospělých (celkový počet osob, za něž bylo zaplaceno pojistné 206 241; pojištěných je ovšem mnohem víc –
všichni účastníci akcí pojištěných sdružení). Celkově vyplacené plnění bylo v roce 2004 za 1 470 071 Kč (při
vložené částce 3 093 615 Kč).
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PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Specializovaný projekt, jenž ČRDM zastřešila a získala na něj od MŠMT prostředky, směřoval k vyškolení
dobrovolníků na úrovni základních článků sdružení s právní subjektivitou v oblasti podvojného účetnictví, na
něž tyto jednotky dle původního zákona musely přejít od 1.1.2005 (změnou zákona na ně tato povinnost
dojde až k 1.1. 2007. Ekonomicky probíhal projekt zcela mimo účetnictví ČRDM (hospodářsky jej řešilo sedm
sdružení, která si v rámci tohoto projektu podala vlastní podprojekty na pořádání seminářů, otevřených
i dalším).

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“.

SETKÁNÍ 2004

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.
I tentokrát byl jeho spolupořadatelem opět předseda Senátu JUDr. Petr Pithart.

Na šestého prosince sezvala Česká rada dětí a mládeže představitele sdružení i dalších institucí, které se
zabývají výchovou dětí a mládeže a jejich volným časem, na tradiční seminář v Senátu (tentokrát se uskutečnil
v Rytířském sále Valdštejnského paláce). Za účasti zhruba šedesáti přítomných se program nejprve věnoval
právním aspektům práce NNO v této oblasti: nejprve
JUDr. Lenka Deverová na modelových případech
demonstrovala různá úskalí, s nimiž se mohou
v právních vztazích lidé z neziskového sektoru
setkat. Velké pozornosti posluchačů se těšily
příspěvky týkající se přípravy zákona o práci s dětmi
a mládeží. K jeho zevrubné kritické analýze
přistoupil RNDr. Tomáš Řehák z expertní vyjednávací
skupiny ČRDM. Na jeho vystoupení navázal ředitel
odboru mládeže MŠMT Mgr. Jaroslav Tuček. Blok
příspěvků věnovaných právní problematice pak
uzavřela velice kompetentním a chápavým
vystoupením ředitelka odboru DPH Ministerstva
financí Mgr. Olga Hochmannová.

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.

PŘÍPRAVA KVALITATIVNÍHO
ZLEPŠENÍ PRO ROK 2005

Na podzim roku 2004 proběhlo
výběrové řízení na výběr partnera

ČRDM pro úrazové pojištění.
Tentokrát byl podle nové

a náročnější legislativy upravující
takováto řízení vybrán partner pro

následující dva roky. Vítězem se
stala Generali Pojišťovna a.s. Její
nabídka se zlepšila v kvalitativní

rovině zejména vzhledem
k pojištění dětí.
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„Mimo pořadí“ pak přítomné oslovila bývalá předsedkyně ČRDM a současná náměstkyně ministra informatiky
Ing. Jana Vohralíková. Využila možnosti nahlédnout činnost NNO i z druhé – „státní“ strany – a poskytla tak
účastníkům velmi užitečnou reflexi jejich činnosti.

Následující část semináře Setkání byla zaměřena na velice praktickou otázku pojištění. Zástupce Generali
Pojišťovny a.s. Ing. Petr Hájek shrnul dosavadní spolupráci v oblasti pojištění úrazového, jeho kolegyně pak
s výhodami pojištění odpovědnosti za škodu.

Závěrečný blok po obědě se týkal problematiky účasti mladých lidí na řízení veřejných záležitostí – tedy tzv.
participaci. Národní koordinátora projektu Participace Andrea Kožuchová z Duhy na konkrétních příkladech
dokládala, jak může taková účast dětí a dospívajících vypadat – a co pro to mohou dospělí udělat, aby
nezůstalo jen u „hry na demokracii“.

SEMINÁŘE A DISKUSNÍ FÓRA V RÁMCI CVVZ

Celorepubliková vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) se tentokrát konala v Českých Budějovicích od 5. do 7.
listopadu a ČRDM se i tentokrát podstatně podílela na jejím programovém zajištění (celkem 6 akcí):

a) Semináře

JAK MÉDIA UTVÁŘEJÍ NÁŠ ŽIVOT
Seminář (vedený ředitelem Kanceláře ČRDM Jiřím Zajícem)
proběhl dvakrát; trval pokaždé dvě hodiny a celkem se ho
zúčastnilo 56 nadšených vedoucích. Organizátoři příští CVVZ si
ho už zamluvili pro sebe.

b) Diskusní fóra

POTŘEBUJEME SPOLUPRACOVAT?!
Toto tradiční diskusní fórum bylo věnováno především vztahům
s MŠMT i dalšími subjekty veřejné správy i veřejného života.
Mezi aktivními účastníky diskusního fóra byli předseda ČRDM
Pavel Trantina, 1. místopředseda Lee Louda, ředitel Kanceláře
ČRDM Jiří Zajíc. Hlavní diskuse se letos týkaly postavení
krajských „střech“, potíží při jejich vytváření a hledání cest, jak
je řešit. Výstupy využije ČRDM i v tomto roce.

BAMBIRIÁDA – A JAK NA NI?
Výměna zkušeností pro pořadatele regionálních Bambiriád.
Inspiromat jak na pořádání Bambiriády od záměru, přes
financování, propagaci, získávání partnerů až po realizaci.
Určeno pro zájemce ze štábů akce Bambiriáda v jednotlivých
pořadatelských městech. První část může být zajímavá i pro
zájemce, kteří o pořádání Bambiriády zatím jen uvažují.
Moderoval vedoucí centrální bambiriádního štábu Pavel
Hofrichter, 40 účastníků (včetně šesti zástupců ČRDM).

DAŇOVÉ ASIGNACE – ŠANCE NEBO HROZBA?
Užitečný česko-slovenský seminář na aktuální téma iniciovaný
ČRDM, která byla nejen zastoupena svými předními
představiteli, ale rozhodující měrou přispívala k obsahovému
přínosu semináře, jehož se zúčastnilo 49 účastníků.

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).

S výjimkou semináře typu Setkání 2004, který patří do Senátu, se tento model spojení CVVZ a seminářů ČRDM
ukazuje jako nejefektivnější.
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PREZENTAČNÍ AKTIVITY

Účast na lednovém brněnském veletrhu
Region tour již tradiční akce, kde tentokrát
tým Komunikačního centra výchovných aktivit
ČRDM připravil nejen pro ČRDM, ale i pro
celou řadu dalších našich členských sdružení
(o.s. ALTUS, Hnutí Brontosaurus, Asociace
malých debrujárů, Azimut, Asociace
turistických oddílů mládeže, Junák,
Zeměpisná společnost Morava), zatím
nejkvalitnější expozici.

Správa internetové sítě v budově na Senovážném náměstí

Zajišťování správy internetové sítě v AB Senovážné náměstí 24, které i v tomto roce poskytovala subjektům zde
usídleným ČRDM, bylo důsledkem dvou zásadních okolností:

– jelikož nabyl definitivně vyjasněn vlastnický vztah k této budově (do konce roku se jednalo
o majetek spravovaný Fondem dětí a mládeže, jenž byl ke konci roku převeden do majetku MŠMT),
neexistoval 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 IDM 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, zájem 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 z projektem pro rok 2005),
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 kvalitního internetového
připojení 2 Mb/s bez podstatného zvýšení nákladů,
a tak dále 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 určitému snížení dotačních
prostředků oproti předchozím letům 2001–2002
(samozřejmě nebylo možno investovat do
kvalitních softwarových produktů zvyšujících kvalitu
provozu v celé síti ani do výkonnějšího hardware).
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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 i pro rok 2004 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 a pracovní skupině pro zahraničí) 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
ČRDM.

O důvěryhodnosti práce Kanceláře vypovídá i pokračující a rostoucí zájem
sdružení o členství v České radě dětí a mládeže (za rok 2004 jich přibylo
dalších třicet čtyři – zatím vůbec největší přírůstek, jistě daný i zánikem
„konkurenčního“ Kruhu sdružení dětí a mládeže)

Skutečnost, že v Kanceláři pracovali pouze dva kmenoví zaměstnanci, zatímco už před dvěma 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 třemi externími pracovníky (z nichž pouze jeden
v rozsahu plného pracovního úvazku) a vypovídá o šetrnosti při vynakládání mzdových prostředků. Zdroj pro
ně ostatně více než z 50% tvoří členské příspěvky (3 Kč /osobu).

Vzhledem k razantnímu zvýšení cen za telefony správcem budovy (AGM) jsme oproti plánu museli více zaplatit
v kapitole spoje, výraznější nárůst je za služby účetní a konečně i více nás stála údržba výpočetní techniky.
Ušetřili jsme na cestovném, propagaci, poněkud na nájemném a energiích. Ostatní náklady (nájem, většina
služeb – včetně právních a poštovného, spotřební materiál atd.) jsou z našeho hlediska přiměřené službám,
které Kancelář musí členským sdružením ČRDM poskytovat. Výmluvná je skutečnost, že jsme ušetřili na
mzdách několik desítek Kč, které jsme museli použít na pokrytí položek, jež bychom sice mohli platit dotačně
– kdybychom ovšem už nenarazili na „dotační strop“ v tomto podprojektu. Je zřejmé, že je to na úkor
možnosti personálního posílení Kanceláře, které je ovšem z dlouhodobého hlediska nezbytné.
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ČÁST III.

Úplná Hospodářská zpráva je k dispozici v kanceláři ČRDM. Zde pro praktickou orientaci předkládáme
orientační souhrn výnosů („příjmů“) a nákladů („výdajů“) v členění, které umožňuje učinit si bez velkých
odborných znalostí celkovou představu o hospodaření ČRDM. To učiníme prostřednictvím tří přehledových
tabulek tvořených:

• z údajů o skutečných výnosech v roce 2004, s nimiž mohla ČRDM disponovat;
• souhrnným přehledem nákladů podle jednotlivých typů činností, které ČRDM v roce 2004 uskutečnila;
• podrobnějším rozčleněním nákladů u činností, které mají komplexní povahu.

REÁLNÉ VÝNOSY ČRDM V ROCE 2004

POLOŽKA

Dotace MŠMT

Členské příspěvky

Příjmy za inzerci, propagaci, dary

Nájmy

Účastnické poplatky a doplatky

Ostatní reálné příjmy

CELKEM

ČÁSTKA

6 893 305

38 719

527 600

2 041 650

58 500

18 495

27 526

9 605 795

POZNÁMKA

Projekt Zázemí 2004
Projekt Být při tom

z toho 1 691 650 Bambiriáda

Letní dům a YMCA TEAM

české (Setkání 2004) a zahraniční

Přefakturace, úroky, služby, příjmy od
zaměstnanců apod.

Reálné zdroje ČRDM v roce 2004

Celkové výnosy a náklady

Jako příjem projdou účetnictvím ČRDM ještě další položky, ale ty nevstupují do reálného hospodaření ČRDM,
nýbrž směřují jiným subjektům (jde zejména o 450 000 Kč sdružením účastným úrazové pojistky, 325 231 Kč
pro Generali jako pojistný poplatek sdružení za pojištění odpovědnosti, dotace 2 707 500 na projekt Pojištění
2004 a doplatek od sdružení 386 115 Kč za úrazové pojištění – též pro Generali). Další příjmy figurující
v účetnictví jsou vzájemné zápočty především v hospodaření Bambiriády.

SKUTEČNÉ NÁKLADY ČRDM V ROCE 2004 (zaokrouhleno na Kč)

PROJEKTY

Zázemí 2004 (na celé Kč)

Kancelář

Bambiriáda

Síť Senovážné nám.

ADAM

ARCHA

Semináře

Publikace

Zahraničí

Být při tom (na celé Kč)

Náklady na kurzovní rozdíly

CELKEM (na celé Kč)

ROZDÍL

13 170*)      

7 742,03 

-4 678,00 

-41,60 

64,60 

8 233,90 

1 504,50 

345,00 

-21 054,78*)

-61 281*)      

13 170*)      

*) Vzhledem k tomu, že uskutečňování akcí v rámci podprojektu Zahraničí je podstatně závislé na zahraničních
partnerech a organizátorech (například zruší původně plánovanou akci či ji přesunou jinam, čímž se změní
náklady na cestovné), nezahrnujeme rozdíly oproti plánu v tomto podprojektu do celku, neboť by fakticky
zkreslily reálné hospodaření. Totéž pak platí o Celkových součtech s ohledem na projekt Být při tom.

PLÁN

9 570 950    

1 786 000,00

4 692 000,00

1 020 000,00

1 000 000,00

662 500,00

36 000,00

235 000,00

139 450,00

100 000    

9 670 950    

MŠMT

6 893 305    

1 250 000,00

3 000 000,00

1 019 958,40

800 000,00

530 000,00

25 000,00

200 000,00

68 346,60

38 718    

6 932 023    

CELKEM

9 563 066    

1 793 742,03

4 687 322,20

1 019 958,40

1 000 064,60

670 733,90

37 504,50

235 345,00

118 395,22

38 718    

2 485    

9 604 269    
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Tisk

280 305,90 Kč

ARCHA – náklady v Kč

Redakční práce

102 000 Kč

Grafika

89 000 Kč

Distribuce

68 487 Kč

Mzdy

119 941 Kč

Ostatní

12 000 Kč

Bližší specifikace u složitějších podprojektů (údaje v Kč)

Celkem

670 733,90 Kč

Nájem
a energie

226 771 Kč

SÍŤ SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ – náklady v Kč

Internetové
připojení

263 600 Kč

Odborné
zajištění

449 438 Kč

Výpočetní
technika a SW

17 149 Kč

Ostatní
služby sítě

63 000 Kč

Celkem

1 019 958 Kč

BAMBIRIÁDA – náklady v Kč

Trička a ostatní materiál 143 189,20

Cestovné a doprava 73 139,50

Grafické práce 21 860,00

Spoje a internet 41 586,00

Tiskové služby 328 829,00

Mediální podpora, reklama 258 788,00

Produkční zajištění regionů 250 000,00

Transparenty 132 468,00

Přímá podpora měst 1 400 000,00

Ostatní podpora měst 21 745,00

Fotodokumentace 46 555,00

Stravování a občerstvení 76 422,00

Přímá podpora Prahy (i OPPP) 1 799 694,50

Poplatky (OSA, doména) 16 222,00

Doprovodné akce (Přístav, Sněm) 76 824,00

CELKEM 4 687 322,20

Redakční
a odborné

práce

546 000 Kč

ADAM – náklady v Kč

Webmasterské
a programátorské

služby

190 600 Kč

Webhosting

29 952 Kč

Mzdy

135 865 Kč

Výpočetní
technika a SW

11 071,50 Kč

Ostatní
(propagace, PR,
drobné výdaje)

86 576,10 Kč

Celkem

1 000 064,60 Kč

Kromě vlastního provozu portálu www.adam.cz jde o další aktivity Komunikačního centra ČRDM vůči
veřejnosti a médiím, servis internetových stránek sdružení, které jsou umístěny na serveru ČRDM,
a poskytování funkčního e-mailového spojení.

Produkce

15 000 Kč

PUBLIKACE BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA – náklady v Kč

Tisk

124 320 Kč

Novelizace
a doplňky

40 000 Kč

Korektury
a grafika

22 000 Kč

Ostatní
náklady

24 025 Kč

Celkem

235 345 Kč



27

Nájemné a služby k nájmu 266 317,80
Energie 23 454,90
Cestovné a doprava 37 289,60
Tisk, grafika, propagace 91 400,50
Kancelářský materiál 44 487,00
Počítačový materiál 17 301,50
Údržba VT i kanceláře 32 353,50
Knihy a časopisy 3 284,50
Ostatní materiální náklady 11 711,20
Právní služby 38 625,00
Účetní, ekonomické, administrativní služby 157 000,00
Spoje 116 579,41
Poštovné 11 081,50
Náklady na školení 7 230,00
Ostatní nemateriální služby 24 638,00
Připojištění 1 950,00
Bankovní poplatky 13 954,82
Ostatní poplatky 12 990,80
Mzdy 608 727,00
Odvody 215 901,00
OPPP 10 500,00
Občerstvení 29 948,00
Voda Fromin 17 016,00

CELKEM 1 793 742,03

KANCELÁŘ – náklady v Kč

ROZVAHA k 31. 12. 2004

DRUH MAJETKU

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
Peníze
Běžné účty
Náklady příštích období
Příjmy příštího období

CELKEM

PASIVA

Základní jmění
Hospodářský výsledek
Závazky
– dodavatelé
– ostatní závazky
– zaměstnanci + soc. a zdr. poj. + daň
– ke státním rozpočtům
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
CELKEM

POZNÁMKA

odběratelé, provozní zálohy apod.

kupony 2005, příprava Bambiriády 2005
cestovné dané k proplacení apod.

   stav k 31. 12. 2004 v Kč

760 988
80 703

110 554

-760 988
-80 703

-110 554
319 612
35 083
99 634
80 523
10 841

545 693

446 523
1 526

15 995
44 445
19 863

0
17 341

0
545 693
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Czech Council of Children and Youth (ČRDM) was established in June 1998 by eight
organisations of children and youth. In 2004 ČRDM became the only one national
youth council in the Czech Republic. It accepted 33 new member organisations and
altogether it was composed of 90 non-governmental children and youth organisations
with more than 200.000 individual members – the organisations range from very small
to the biggest ones, 3 regional youth councils are members as well.

ČRDM – Czech Council of Children and Youth in 2004

THE MISSION OF ČRDM

is to guard and promote, in spirit of the ”Convention
on the rights of Child”, all reasonable interests of
children and young people in order to contribute to
the development of their spiritual, mental, physical
and social qualities.

ČRDM serves its mission by supporting activities of its
members, especially by creating legal, economic,
social and cultural conditions for such activities.
ČRDM represents all its members in contacts with
home and foreign bodies, organizations and
institutions. Further, ČRDM fulfils other tasks it is
entrusted with by its members through the ČRDM’s
bodies.

Besides daily work (advocacy of youth interests,
lobbying within institutions, administration, etc.)
there are several key areas or projects, on which
ČRDM is concentrating:

BAMBIRIÁDA 2004

This large presentation of children and youth’s
activities was held for the 6th time at the end of May
in 28 towns throughout the whole Czech Republic,
under the auspices of six ministers of the Czech
government and local authorities. During its 4 days it
was visited by more than 200.000 visitors, which
shows its popularity. Bambiriáda is ČRDM’s most
important contribution to the support of public
promotion of non-formal education of children and
youth and organisations working with/for them.

OTHER PR AND LOBBYING ACTIVITIES

Award of the ČRDM „Přístav“ - The award is
intended for local administration’s politicians for their
support of non-formal educational activities of/with
children and youth. It was awarded to six 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. Also in 2004
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.

Other lobbying - 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. The
representatives of CRDM met also with the Prime
Minister Vladimír Špidla.

Round tables with politicians – ČRDM, in co-
operation with National Parliament of Children and
Youth (a structure of local and regional children and
youth parliaments, leading the project on
Participation) invited several interesting politically
active personalities (members of Czech and
European Parliament, ministers, human rights
commissioner of the Czech government, …) to meet
young people, answer their questions and share their
ideas about youth work and its importance in today’s
society with them.

Conferences – Representatives of ČRDM were
present at many conferences. Probably the most
important was held in the end of May in Kroměříž
and was dealing with topic ”Volunteers in education
in and out of school”. ČRDM’s representatives hold
several presentations and were leading one of the
panels, where work of volunteers in children and
youth organisations was presented. ČRDM edited the
conference proceedings and published a special
supplement of Archa magazine with two abstracts.

Competitions – ČRDM was a co-organiser of the
Czech national round of European competition
”Envie d’ agir”, besides that it co-operated with the
Chamber of historical monuments on the
competition ”My country in the heart of Europe”,
supported and was present in selecting committee of
the Ministry of Interior’s competition ”The world
seen by the children’s eyes”.



PUBLICATIONS AND MEDIA

ARCHA - In 2004, ČRDM published 8 issues of Archa -
information magazine about education and use of
the leisure time of children and youth. Every issue
had different main theme, 1 specialised supplement
was produced, focusing on the role of volunteers in
youth organisations.

Internet - ČRDM 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 were
www.sidliste.cz – a drug prevention portal for
adolescents, and the website of ČRDM -
www.crdm.cz. ČRDM also coordinated Internet list of
links related to non-formal education at
www.kormidlo.cz.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

ČRDM has lots of international contacts and activities.
It is a member of EAICY (European Association of
Leisure Time Institutions of Children and Youth –
www.eaicy.cz) and applies for membership in the
European Youth Forum, with which it keeps regular
contacts and contributes to its activities and policies.

ČRDM continued in running the Internet server
Evropa.adam.cz, which informs young Czechs about
Europe and their possibilities there.

It was also represented on various events abroad
(World Youth Festival in Barcelona, several seminars
organized by other national youth councils – in
France, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia).
ČRDM was active in implementation of the European
Commission’s White Paper on Youth and other
activities related to this topic – it contributed
significantly to answer the questionnaire of the
European Commission concerning common
objectives for the WP’s implementation, its
representatives were active in discussions during
Youth Events organised by Irish and Dutch EU
Presidencies, CRDM wrote remarks to the initial
versions of the Youth Pact for Youth etc.

Representatives of CRDM attended several activities
and events of the Council of Europe – ”Europe, Youth
and Globalisation” and language courses.

ČRDM has a good cooperation with Bavarian Youth
Council (attended its General Assembly and one of
the seminars) and with the Youth Council of Slovakia
(RMS) – a study visit was held in Slovakia and regular
formal and informal contacts were kept.

SUPPORT TO THE ASSOCIATIONS

In ČRDM’s Office qualified employees devoted their
time and skills to the service and support of member
organizations.

Insurance - As in the former years, ČRDM arranged
and administered casualty, travel and liability
insurance for children and youth’s associations with
the insurance company Generali Pojišťovna a.s..

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.

Training in Double Entry Accounting – ČRDM
prepared, secured financing and coordinated project
which helped the member organisations to train
qualified voluntary accountants in new type of
accounting, which became obligatory for the NGOs.

Internet Network in the administration building at
Senovážné náměstí – ČRDM runs large Internet
network, secures high speed Internet connection
and finances its operation for all the youth NGOs,
which are seated there.
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