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Úvodem o roce 2006 v ČRDM
Posláním ČRDM je podporovat
podmínky pro kvalitní život
a všestranný rozvoj dětí
a mladých lidí.
Své poslání naplňuje ČRDM tím,
že podporuje mimoškolní výchovu
a činnost svých členů, zejména snahu
o vytváření právních, hospodářských,
společenských a kulturních podmínek
vhodných pro jejich činnost.
ČRDM hájí zájmy svých členů
vůči domácím i zahraničním
orgánům, organizacím
a institucím.

Myslím, že nejen pro mě byl rok 2006 asi nejnáročnějším, jaký jsem s Českou radou dětí a mládeže zažil. A to především proto,
že jsme se pustili do několika nových projektů, které nám daly pořádně zabrat. Ale i proto, že si ČRDM již vydobyla poměrně
výrazné postavení a je proto partnerem řady institucí a organizací, včetně toho největšího a nejdůležitějšího – Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy – a je jimi často konzultována ve věcech týkajících se dětí a mládeže.
Loni schválilo valné shromáždění novou Strategii ČRDM na léta 2006-10 a v ní i nové poslání, které jsem umístil do záhlaví
tohoto úvodu. Znamená větší otevření naší činnosti, což představuje i větší závazek – „podporovat podmínky pro kvalitní život
a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí“. Své naplnění to přineslo už v prvním roce strategie: ČRDM se zapojila do projektu
„Mladí lidé za život bez tabáku“, stala se národním koordinátorem evropské kampaně „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“…
Zintenzivnili jsme i lobbying – lednové Setkání v Senátu navštívila řada významných politiků, kteří v předvolebním čase
představili své programy a návrhy pro podporu mimoškolní výchovy dětí a mládeže, skupina Stát pak pozorně sledovala jejich
počínání a upomínala je na jejich sliby. Usilovali jsme o navýšení prostředků na opravy objektů převzatých sdruženími mnohdy
v dezolátním stavu od Fondu dětí a mládeže a uspořádali v Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu ČR dvě fotografické
výstavy. Setkali jsme se s odstupujícím i budoucím premiérem, několika ministry a celou plejádou poslanců a dalších
rozhodujících osobností.
Rozšiřovali jsme i služby pro členská sdružení – kromě výběru pojišťovny pro úrazové pojištění na další léta dojednala ČRDM
i novou, výhodnější smlouvu na pojištění odpovědnostní, které zasáhne mnohem větší počet dobrovolníků, paušálně všechny
vedoucí dětských kolektivů a hlavní vedoucí letních táborů.
O vnější vztahy a vnější a vnitřní komunikaci začala systematicky pečovat nová posila a věřím, že se to pozitivně odrazilo nejen
v našich mediálních výstupech.
Velmi mě těší i rozšíření našich zahraničních aktivit – uspořádali jsme tři
mezinárodní setkání, z toho jedno s Evropským fórem mládeže, přivítali dobrovolnici
z Běloruska. O tom, že je ČRDM skutečně brána vážně i v mezinárodním měřítku,
svědčí i mé jmenování členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, což
nám přináší možnost ovlivňovat i politiku EU (nejen) směrem k mládeži.
Ačkoliv se nám toho, s velkým nasazením, podařilo mnoho, zůstává řada dalších
úkolů – především v oblasti vnitřního fungování ČRDM – pravidel i lepšího využití
potenciálu členských sdružení. Naděje vkládám do roku 2007 – souvisí s nutným
personálním posílením Kanceláře ČRDM i nového představenstva, které vzejde
z dubnového volebního valného shromáždění. Takže napněme plachty, jsou
z dobrého materiálu a vane nám do nich dobrý vítr!
Pavel Trantina, předseda ČRDM
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AFS Mezikulturní programy, o.s.
87
Asociace debatních klubů
271
Asociace křesťanských sdružení mládeže
4 718
Asociace malých debrujárů ČR
2 116
Asociace středoškolských klubů ČR
4 124
Asociace turistických oddílů mládeže ČR
9 422
Asociace víceúčelových ZO technických sportů
a činností ČR
3 628
Azimut
167
Boii
20
Česká tábornická unie
7 818
Čhavorikani Luma
26
Dětské umělecké studio Milevsko
52
Domino – Centrum volného času dětí a mládeže
a dalšího vzdělávání )*
1 996
Dorostová unie, sdružení křesťanských dorostů
321
Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas,
přírodu a recesi
5 082
Elim - křesťanská společnost pro evangelizaci
a diakonii Opava
19
Evropská asociace studentů práva
200
Expedice Natura
438
Filadelfie
13
Folklórní sdružení ČR
13 577
Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej
403
Hnutí Brontosaurus
936
Hvězdárna a radioklub lázeňského města
Karlovy Vary o.p.s.
47
INEX - sdružení dobrovolných aktivit
41
Informační centrum oddílů a klubů
25
Jihomoravská rada dětí a mládeže
0
Jockey Club Malý Pěčín
44
Junák - svaz skautů a skautek ČR
46 197
Klub dobré zprávy
19
Klub Domino, Dětská tisková agentura
103

subjekt
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41
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44
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63
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65

(stav po 24. Valném shromáždění ČRDM)
počet členů celkem

Klub mladých Filadelfia
162
Klub Pathfinder
2 386
Klub přátel umění v ČR
101
Klub úplně fantastické rekreace
215
KMC – Klub mladých cestovatelů
364
Koala
7
Kolpingovo dílo České republiky
547
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska )*
0
Křesťanské sdružení Benjamin, místní sdružení 04
24
Květ - sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR 1 232
Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League
919
Lípa 2
38
Malý princ
10
Mládež Českého červeného kříže
947
Mladí konzervativci
825
Mladí křesťanští demokraté
457
Mladí sociální demokraté
720
Moravská hasičská jednota
3 683
NTS Texas Rangers
22
OS Altus
18
OS Blesk
85
OS Děti bez hranic )*
136
OS Gaudolino
14
OS Hnutí GO!
61
OS Lačhe Čhave
37
OS Letní dům
18
OS Nedánov při školní družině Boleradice
45
OS Rokršti
66
OS Roztoč
264
OS ZIP
13
Pionýr
18 125
Poškolák o.s.
4
Príma děti
23
Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu
18
Projekt Odyssea
14

subjekt

počet členů celkem

66 RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 0
67 RADAMOK – Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje
0
68 Royal Rangers v ČR
827
69 Salesiánské hnutí mládeže
2 199
70 Salesiánské kluby mládeže
974
71 Samostatná dětská organizace Vlčata
100
72 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota
361
73 Sdružení Filia )*
25
74 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
44 522
75 Sdružení Klubko
79
76 Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP
3 384
77 Sdružení na pomoc dětem s handicapy
76
78 Sdružení přátel Jaroslava Foglara
810
79 Sdružení Rubín Valašské Klobouky
227
80 Sdružení T. O. Lvíčata
46
81 Sdružení turistických a tábornických oddílů
109
82 Slezská diakonie (Mateřské centrum Rodinka,
Nízkoprahové zařízení Pohoda, Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Kanaan Bohumín)
455
83 Smaragd
64
84 Spojené ruce
87
85 Společenství (Jan 10)
5
86 Společenství Romů na Moravě o.p.s.
0
87 Středisko Radost
908
88 STUD Brno, občanské sdružení
19
89 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj
23
90 T. O. Střelka
39
91 Together Czech Republic o.s. )*
25
92 Totem Ostrava
28
93 YMCA v ČR
5 036
94 Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě
7 895
95 Zeměpisná společnost Morava
80
CELKEM JEDNOTLIVÁ SDRUŽENÍ

201 913

*) Sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2006
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Kdo a proč tvoří ČRDM

ČÁST I

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je střešní organizací pro sdružení pracující s dětmi a mládeží a v České
republice plní roli národní rady.
V roce 2006 ČRDM sdružovala 95 členských organizací, včetně
4 krajských rad mládeže. Své místo u nás mají tradiční sdružení
zabývající se výchovou, která po listopadu 1989 opět mohla začít
veřejně působit. Stejně tak k ČRDM ovšem patří i sdružení, která
sice před listopadem 1989 v nějaké podobě existovala, ale teprve
po pádu totalitního režimu mohla začít naplňovat své skutečné
poslání. Mezi členy ČRDM patří sdružení zaměření tábornického
či turistického, kulturního, technického či křesťanského. Některá
sdružení jsou zaměřena ekologicky, jiná se soustřeďují na práci
s menšinami či na prevenci sociálně patologických jevů.

TROCHU STATISTIKY:
•
•
•
•
•
•
•

počet sdružení do 100 členů
počet sdružení od 100 do 500 členů
počet sdružení od 500 do 1 000 členů
počet sdružení od 1 000 do 5 000 členů
počet sdružení od 5 000 do 10 000 členů
počet sdružení nad 10 000 členů
krajské rady dětí a mládeže

42
19
10
10
5
4
4

Jsou mezi námi sdružení velká – ba největší – i docela malá, s celostátní či regionální působností. Jsme přesvědčeni, že co do
velikosti, působnosti i zaměření, všechna mají v ČRDM zajištěno přiměřené místo. V roce 2006 do ČRDM vstoupilo 5 nových
organizací, včetně jedné krajské rady dětí a mládeže. Zároveň 7 sdružení své členství zánikem nebo neprodloužením členství
pozbylo.

Posláním ČRDM je podporovat podmínky
pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.
Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu
a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských
a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost.
ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům,
organizacím a institucím.
(z úvodu Strategie ČRDM na léta 2006 – 2010)
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Orgány ČRDM
Předseda ČRDM:
Pavel Trantina (Junák)
Představenstvo ČRDM
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti) – 1. místopředseda
Vít Madron (Asociace TOM)
ČLENOVÉ
Tomáš Kaplan (Hnutí Brontosaurus)
Roman Málek (Altus)
Mgr. Šimon Pokorný (Dorostová unie)
Ing. Josef Výprachtický (Junák)
Revizní komise ČRDM
Eva Škrdlantová (Malý princ, o.s.) – do prosince 2006
Jindřich Červenka (Pionýr)
Ing. Martin Kříž (Zeměpisná společnost Morava)
Mgr. Marek Antoš (ELSA)
Ing. Marie Světničková (AKSM)

Kancelář ČRDM
Mgr. Michaela Přílepková
ředitelka
Blanka Lišková
projektová manažerka Bambiriády
Ing. Jiří Majer
šéfredaktor časopisu Archa
Mgr. Kristýna Makovcová (od května 2006)
manažerka komunikace a PR
Ing. Marek Krajči
webmaster crdm.cz, zahraniční sekretář
Radka Páleníková
vedoucí redaktorka serveru adam.cz (do října 2006)
Mgr. Marek Fajfr (od června 2006)
koordinátor kampaně „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“
Petr Molka
webmaster serveru adam.cz
akad. mal. Michala Kateřina Rocmanová
grafička časopisu Archa
Stanislava Bauerová
účetní

Zastupování ČRDM v jiných organizacích a institucích
Komora mládeže MŠMT: Mgr. Martin Bělohlávek, Pavel Trantina, Ing. Josef Výprachtický
Řídící výbor a Výběrová komise pro udílení grantů ČNA „Mládež“: Pavel Trantina, Mgr. Michaela Přílepková, Aleš Sedláček,
Tomáš Kaplan
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace - výbor pro spolupráci s EU: Bc. Veronika Součková
Česko-německá rada pro spolupráci a výměny mládeže: David Čermák
Evropský hospodářský a sociální výbor: Pavel Trantina
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Bambiriáda 2006

25. – 28. května 2006 ve 26 městech v ČR
Motto: BÁJečNÝ DĚTSKÝ SVĚT
Bambiriádní města
Brno, České Budějovice, Děčín, Havířov, Hradec
Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jaroměř,
Jihlava, Klatovy, Krnov, Liberec, Mladá Boleslav,
Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha,
Prostějov, Rýmařov, Šumperk, Tábor, Třinec, Zlín
Zahraničí
Slovensko – Žilina, Námestovo
Polsko – Bielsko-Biala
PARTNEŘI BAMBIRIÁDY
Celostátní partneři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Generali Pojišťovna a.s.
České dráhy, a.s.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
ABA Czech s.r.o.
Další partneři
Vichy
Karneval
Henkel Smile
Hlavní celostátní mediální partner
Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Celostátní mediální partneři
Maminka
Mateřídouška
Učitelské noviny
Sluníčko
Moje 1. noviny
Záštitu nad Bambiriádou 2006 převzali
• JUDr. Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí
• JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy
• Mgr. Vítězslav Jandák, ministr kultury
• JUDr. Karel Kühnl, ministr obrany
• Mgr. František Bublan, ministr vnitra
• Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj
• MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy
• Ing. Pavel Štefka, náčelník Generálního štábu
Armády ČR
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ČÁST II – Činnost a projekt y ČRDM

Celorepubliková prezentační akce
Ve dnech 25. – 28. května 2006 proběhl v pořadí již osmý
ročník celostátní Bambiriády 2006 – největší přehlídky dětských
a mládežnických sdružení a center volného času, jejímž je Česká
rada dětí a mládeže tradičním pořadatelem. Bambiriáda 2006
trvala podle místních podmínek od dvou do čtyř dnů, a to ve 26
městech ve všech krajích ČR. Zúčastnila se jí více než stovka
rozmanitých organizací a tisíce dobrovolníků.
Smyslem Bambiriády, konané tentokrát pod mottem BÁJečNÝ DĚTSKÝ SVĚT, je upozornit rodiče i širokou veřejnost na význam
mimoškolní výchovy mladé generace a zdůraznit roli, jakou v této oblasti sehrávají dětská a mládežnická sdružení, domy dětí
a mládeže či centra volného času.
Bambiriáda tradičně nabídla pestrý a přitažlivý program, který přilákal velké množství návštěvníků – jejich počet překročil
hranici 200 000. O pozoruhodný významový odstín Bambiriádu 2006 obohatil nováček mezi městy – Nymburk, kde místní
organizátoři uzpůsobili aktivity zrakově postiženým. Připravili věci v Braillově písmu a vyškolili průvodce, kteří byli přidělováni
zrakově postiženým. Středisko nymburských skautů „Krahujec“ mělo připravené hry prověřující zručnost, sdružení „Centrum
pro všechny“ rozřazování předmětů pouze na základě hmatu a na stanovišti DDM Symfonie Poděbrady se soutěžilo o největší
věž z kostek. U stánku DDM Nymburk si nevidomí mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou a po celém areálu bylo k dispozici
několik dalších podobných aktivit. Mohly si je vyzkoušet i ostatní děti se zavázanýma očima – a zažít tak, jaké to je, spoléhat se
pouze na svůj hmat a sluch.
Osmý ročník Bambiriády rozvíjel také mezinárodní rozměr této akce. I letos ji podle české předlohy uspořádali ve dvou
slovenských (Žilina, Námestovo) a v jednom polském (Bielsko-Biala) městě; díky děčínským pořadatelům se s ní mohlo
obeznámit saské město Pirna.
Na pražské Bambiriádě, která se konala na pražském vrchu Vítkov, byly slavnostně předány Ceny Přístav, které ČRDM
každoročně uděluje zástupcům veřejné správy a samosprávy, kteří se v uplynulém roce zasloužily o rozvoj a podporu dětských
organizací a jejich činnosti s dětmi a mládeží. Letos cenu obdrželi vedoucí oddělení mládeže a sportu příslušného odboru KÚ
Kraje Vysočina Jan Burda, vsetínský starosta Jiří Čunek, hejtman jihomoravského kraje Stanislav Juránek, vedoucí oddělení dětí,
mládeže a tělovýchovy královéhradeckého krajského úřadu Miroslava Smolíková a starosta obce Kateřinice Antonín Mikšík.
Na pražském Vítkově byly také vyhlášeny výsledky vědomostní soutěže pro děti Okřídlený lev, kterou spolu s ČRDM uspořádal
generální partner Bambiriády – Generali pojišťovna a.s. Na vojenské zástavě Posádkového velitelství Praha u příležitosti
Bambiriády 2006 přibyla Pamětní stuha ČRDM jako výraz díků armádě za dlouholetou spolupráci.
Na letošní akci se objevilo i několik známých politiků. Například jihlavskou Bambiriádu navštívil ministr vnitra František Bublan,
nymburskou hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a zlínskou Bambiriádu si prohlédli ministr práce a sociálních věcí Zdeněk
Škromach, poslanec Josef Smýkal a předseda sněmovního branně-bezpečnostního výboru Petr Nečas.
Během Bambiriády 2006 se rovněž uskutečnilo mezinárodní Setkání v srdci Evropy. Zúčastnili se ho zástupci delegovaní
národními radami mládeže ze Slovenska, Maďarska, Bavorska a Litvy, kteří společně s kolegy z ČRDM v jeho rámci diskutovali
o podmínkách pro dobrovolnou práci s dětmi a mládeží ve svých státech
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Řekli o Bambiriádě
Martin Bělohlávek,
ředitel Bambiriády 2006:
„Bambiriáda není festivalem
neziskového sektoru v tom kterém
místě, ale nepřehlédnutelná by
na ní měla být prezentace určité
výseče občanské společnosti.
Mám na mysli sdružení pracující
s dětmi a mládeží, střediska
volného času a domy dětí
a mládeže. Ty by měly mít
dominantní pozice na Bambiriádě.
Všechno ostatní je druhotné – řekl
bych klidně ne sekundární, ale
terciální.“

Pavel Trantina,
předseda ČRDM
„Asi každý z nás v dětství snil
o úžasných dobrodružstvích,
utíkal do vysněných světů
– a podobně i dnešní děti
hledají prostor pro vzrušující
zážitky. Ale nacházejí je, nebo se
utápějí v nudě? Anebo se přidají
k partě, která jim představí
spíš tu stinnou stránku našeho
světa? Sdružení, představující se
na Bambiriádě, nabízejí dětem
a mladým lidem bezpečné
prostředí pro užitečné trávení
volného času.“
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Eva Bartoňová, ředitelka odboru pro mládeže MŠMT
„To, čeho si nejvíce cením, je, že Bambiriáda neprobíhá jenom v Praze; probíhá opravdu
na mnoha místech České republiky, což je úžasný výkon.“
Ing. Petr Hájek, Generali pojišťovna, a.s. (generální partner Bambiriády)
„Podporujeme Českou radu dětí a mládeže, jednotlivá sdružení, v organizování
nejrůznějších akcí – a právě Bambiriáda je tou nejvýznamnější.“
Jan Štrof, pražský radní
„Bambiriáda se každoročně setkává s nebývalým ohlasem a zájmem nejen u pražských
dětí a jejich rodičů, ale i návštěvníků hlavního města. Tento projekt každoročně přiláká
tisíce zájemců, kteří chtějí prožít něco neobvyklého. Nejen z těchto důvodů jsme tento
projekt finančně podpořili prostřednictvím grantů.“
Břetislav Brejcha, pracovník skupiny metodiky a prevence Národní protidrogové centrály
„Jsme přesvědčeni, že čím více budou děti trávit volný čas smysluplnými aktivitami – se
kterými se lze právě díky Bambiriádě seznámit – a čím více bude vzrůstat společenská
objednávka na podporu takových činností, tím méně bude mít Národní protidrogová
centrála v budoucnu práce.“

Lobbying za dobré legislativní podmínky a financování
DVĚ SETKÁNÍ V PARLAMENTU
Máte naše uznání a děkujeme vám; víme, že děláte užitečné věci - a budeme-li mít možnost, rádi vaši činnost podpoříme
konkrétními kroky. Tak by se dal stručně shrnout obsah proslovů pěti politiků, kteří se 17. ledna v sídle Senátu zúčastnili
zahájení výročního setkání představitelů členských sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM). Politická reprezentace
vládních (ČSSD, KDU-ČSL) i opozičních stran (ODS, Strana Zelených) se v takovém počtu a složení objevila na tradičním setkání
pořádaném ČRDM vůbec poprvé. Smyslem jejich účasti bylo přiblížit pěti desítkám přítomných, stojících v čele nejrůznějších
dětských a mládežnických spolků, záměry svých stran v oblasti, která se jejich práce dotýká.
K řečnickému pultíku v hlavním jednacím sále Valdštejnského paláce postupně přistoupili ministryně školství Petra Buzková
(ČSSD), její “stínový” kolega Waltr Bartoš a poslanec Petr Bratský (oba ODS), křesťanskodemokratická poslankyně Michaela
Šojdrová a předseda Strany Zelených Martin Bursík. Vysvětlovali například, jak by jejich strany v případě volebního úspěchu
pohlížely na snahu o decentralizaci dotací, na daňové asignace, zákon o mládeži či jaká opatření by podle nich pomohla vyřešit
problém s devastovaným majetkem převedeným na některá členská sdružení ČRDM z Fondu dětí a mládeže (FDM).
Setkání mělo tentokrát předvolební ráz a umožnilo nám nejen nahlédnout do kuchyně politiků, co pro nás chystají, ale
i konfrontovat jejich názory s reálnými potřebami dobrovolníků v mimoškolní výchově ze sdružení dětí a mládeže.
Pěstování vztahu k přírodě v rámci členských sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM) a legislativa ovlivňující mimoškolní
výchovu nejmladší generace – tato dvě témata dominovala druhému výročnímu setkání zástupců ČRDM. Sešly se jich na
něm přes dvě desítky a k šestihodinovému jednání, zaštítěnému poslankyní Michaelou Šojdrovou, jim byl 11. prosince 2006
k dispozici sál Státní akty v budově Poslanecké sněmovny.
Hlavním bodem „inventury problémové legislativy“, jejíž výsledky na Setkání ČRDM představila, byla připravovaná novela
Občanského zákoníku.

NOVELIZACE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Vzhledem k plánované novelizaci Občanského zákoníku, který by měl zcela nahradit legislativu pro občanská sdružení (zákon
č. 83/1990 Sb.) a zasáhnout významně do jejich právního prostředí, se Česká rada dětí a mládeže zapojila do procesu jeho
připomínkování. S grantovou podporou Nadace VIA vznikl dlouhodobý projekt, v jehož první fázi byla členská sdružení ČRDM
informována o problémových bodech chystaného zákona a na semináři, konaném 20. dubna 2006 v Paláci YMCA, dostala
prostor vyjádřit řadu věcných připomínek k důsledkům přijetí nové legislativy na činnost sdružení dětí a mládeže. Vzhledem
k tomu, že seminář byl otevřen také pro další neziskové organizace, bylo výstupem ze semináře stanovisko reprezentující
poměrně průřezově názor těch, kterých se novelizace dotýká.
Ačkoliv se legislativní proces posunul, zůstává tato problematika stále významnou součástí legislativních aktivit ČRDM, ať již
při setkáních s legislativci (poslanci), nebo při jiných diskusích s odbornou veřejností. Pro další debatu o problematice nového
Občanského zákoníku může být úspěšně využito právě těch kontaktů a sítí, které vznikly při dosavadní spolupráci.
První příležitostí k představení pohledu sdružení zákonodárcům na novelu bylo prosincové Setkání v Poslanecké sněmovně.
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S DŘEVOMORKOU NA STARTU
Pod tímto názvem uspořádala ČRDM ve dnech
13. 3. – 9. 4. 2006 výstavu velkoformátových
fotografií v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR (na konci školního roku byla pak k vidění také
v Senátu). Snímky zachycovaly tristní stav, v jakém
několik mládežnických spolků získalo nedávno část
nemovitého majetku bývalého Socialistického svazu
mládeže (SSM). V kontrastu s tím, jak se o základny,
sruby či kdysi půvabné prvorepublikové vily dokázal
„postarat“ Fond dětí a mládeže (FDM), fotografie
ukazovaly to, jak se o takové objekty starají dobře
fungující dětská sdružení. Smyslem expozice
bylo decentně upozornit především poslance na
to, že k významnějšímu pokroku při rekonstrukci
zdevastovaných objektů chybějí dětským spolkům
peníze. Nejnutnější náklady na opravy byly vyčísleny
na celkem 200 milionů korun. Prostředky, které
se podařilo získat díky Odboru pro mládež MŠMT,
pomohly v několika případech zacelit nejhorší
rány, a ani noví majitelé nelení: brigády, zdroje
obecní, vlastní spolkové finance, vytrvalé pokusy
o získání dotací z evropských fondů – to vše jsou
cesty, kterými se ubírají. Jejich zástupci doufali
i v pochopení vysokých státních úředníků a politiků.
Jenže kýžený finanční efekt výstavy v podobě
alespoň 50 milionů korun, které by byly díky zájmu
politiků o věc „v první vlně“ uvolněny ze Státního
rozpočtu a použity pro sanaci poničených objektů
SSM, se nedostavil.
V září 2006 v Jindřichově Hradci byl nicméně
slavnostně otevřen SUD neboli Skautský Univerzální
Dům. Šlo o první z objektů Junáka získaných pro
organizaci z bývalého FDM. V říjnu se pak otevřely
dveře Krajinské v Českých Budějovicích – dalšího
skautského domu s podobnou historií. Uvedené dva
pouze ilustrují snahu sedmi juniorských organizací,
jimž připadla zdevastovaná část majetku někdejšího
SSM (Asociace turistických oddílů mládeže, Junák,
Kondor, Liga lesní moudrosti, Pionýr, sdružení Petrov
a YMCA v ČR) o její opravu a využití těmi, kterým
měla kdysi sloužit – totiž mládeží a dětmi.
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DALŠÍ AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY ČRDM „STÁT“
V kontaktech s politiky a činiteli veřejné sféry se ČRDM samozřejmě nemůže omezit jen na 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“
Během roku 2006 šlo konkrétně o tyto další priority:
• státní rozpočet a finanční podpora oblasti mládeže,
• využití strukturálních fondů EU pro sdružení dětí a mládeže.
Zástupci Skupiny Stát se setkali s odstupujícím i nastupujícím premiérem, řadou ministrů, poslanců a senátorů, i s několika
hejtmany.

Společně s MŠMT a Sdružením Přístav připravila ČRDM projekt rekonstrukce administrativní budovy na Senovážném náměstí 24
na Národní centrum neformálního vzdělávání, které by sloužilo ústředím sdružení dětí a mládeže, ale mělo i prostory informační
a konferenční, resp. seminářové.

Zahraniční a mezinárodní aktivity
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 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.
V roce 2006 přijala ČRDM řadu delegací ze zahraničních organizací. Zůstáváme ve stálém kontaktu s přáteli z Rady mládeže
Slovenska (RMS). Z akcí pořádaných RMS se zástupci ČRDM zúčastnili konference o neformálním vzdělávání a též setkání
národních rad mládeže zemí střední Evropy „Four for Youth“. V roce 2006 rovněž proběhla první výměna profesionálních
pracovníku mezi ČRDM a RMS. Na několik dní v srpnu nás v kanceláři ČRDM navštívila mediální manažerka RMS Viktória
Vasilenková, jejíž návštěvu „oplatila“ v Bratislavě v listopadu manažerka komunikace a PR ČRDM Kristýna Makovcová.
Předmětem návštěv byla zejména výměna zkušeností v dané oblasti.
Stejně jako po minulé roky jsme využili nabídku Rady Evropy a nominovali jsme několik účastníků z členských sdružení na
tradiční jazykové kursy pro mladé vedoucí. Zájem o tyto kvalitní kursy byl však velmi vysoký a z námi navrhovaných mladých lidí
z ČR byla nakonec vybrána pouze Petra Nováčková na kurs ruštiny v Moskvě.
Zástupci ČRDM se aktivně zúčastnili i dalších mezinárodních akcí, například konference „Aktivní evropské občanství“ ve Finsku,
či Evropského setkání mládeže v Bad Ischlu. Na otázku, jak pokročila implementace Evropského paktu mládeže, hledala
odpověď i ředitelka kanceláře ČRDM Michaela Přílepková na říjnové konferenci na Kypru. Člen zahraniční komise ČRDM Jiří
Peterka reprezentoval v listopadu Českou republiku na Evropsko-středomořském fóru mládeže UNESCO a 6. Fóru mládeže
Středoevropské iniciativy.
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prostor pro navázání zahraničních
kontaktů a tím i projektů (např. v rámci
programu Mládež). Účastníci hodnotili
setkání jako přínosné, každá organizace
se mohla dozvědět nejen o Bambiriádě
a českých sdruženích, ale i o konkrétních
aktivitách ostatních partnerů.
Dlouhodobým cílem ČRDM je stát se
členem Evropského fóra mládeže (YFJ).
Ačkoliv je naše přihláška pozastavena,
ČRDM zorganizovala v Praze pro
YFJ seminář o participaci v Evropě.
Náplní semináře byly diskuse na téma
participace a výměna zkušeností
z pohledů jednotlivých zemí, ale
i doplňkový program organizovaný ČRDM
– večerní barbecue, prohlídka Prahy
a noční procházka na Pražský hrad
během Muzejní noci. YFJ i účastníci
velmi oceňovali pohostinnost ČRDM
a poskytnuté zázemí.
Po několika letech během Bambiriády
proběhlo 3. Setkání v srdci Evropy.
Zúčastnili se ho zástupci delegovaní
národními radami mládeže ze
Slovenska, Maďarska, Bavorska
a Litvy. Na setkání jsme zahraničním
partnerům prezentovali činnost
českých sdružení dětí a mládeže
i ČRDM, zvláštní prostor dostalo
představení akce Bambiriáda
a nalezení zahraničních partnerů pro
její „export“ do zahraničí v dalších
letech. Setkání si dále kladlo za
cíl zmapovat národní přístupy vůči
dobrovolníkům, kteří pracují s dětmi
a mládeží v občanských sdruženích
a tím přispět k současné evropské
diskusi v rámci Otevřené metody
koordinace. Tato akce dále vytvořila
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V únoru se ČRDM vyjádřila i k situaci v Bělorusku. Tamní režim prezidenta Lukašenka
nechal zlikvidovat Unii sdružení dětí a mládeže (RADA), reprezentativní platformu
mládežnických organizací v zemi. Předseda ČRDM Pavel Trantina odeslal na Běloruskou
ambasádu otevřený dopis vyjadřující rozhořčení a protest proti zrušení RADY a zároveň
podporu demokraticky smýšlejícím mladým lidem v Bělorusku a jejich právu na
svobodné sdružování a vyjadřování svých názorů.
Začali jsme rovněž navazovat kontakty s běloruskými neziskovými organizacemi, např.
přes organizaci Občanské Bělorusko nebo Asociaci pro mezinárodní otázky. Asociace pro
mezinárodní otázky také oslovila ČRDM s žádostí o umístění mladé běloruské stážistky
Alji Sidarovič, která pracuje v centru pro mládež v Minsku. Alja docházela do kanceláře
ČRDM pravidelně od poloviny listopadu a během jednoho měsíce se dozvěděla mnoho
o aktivitách ČRDM (zejména ji zaujala Bambiriáda) a navštívila podle svého výběru také
konkrétní organizace a instituce v oblasti volného času dětí a mládeže, jako např. Dům
dětí a mládeže na Jižním městě nebo naše členská sdružení INEX-SDA a Klub Domino
– Dětská tisková agentura.
V roce 2006 jsme navázali na výměnu mladých lidí z České a Korejské republiky z předchozího roku. Česká delegace složená z deseti zástupců organizací zastřešených ČRDM se
v srpnu vydala do Koreje a v říjnu přivítala desetičlennou delegaci korejských mladých lidí
a po většinu z deseti dní pro ně připravila program a představila jim Českou republiku.

Během letních prázdnin ČRDM spoluorganizovala mezinárodní seminář Evropské prázdniny. Zástupci mládežnických organizací
ze sedmi členských zemí Evropské unie přijeli do České republiky, aby se seznámili s tradičními i neobvyklými způsoby, jak
prožít školní prázdniny. Při jednání na ministerstvu školství se přítomní setkali s pracovníky státních institucí i neziskových
organizací, kteří se jim snažili zprostředkovat co nejvíce informací o českém systému prázdninových aktivit. Realitu pak měli
zúčastnění možnost si ověřit při pobytu na různých typech táborů, organizovaných Junákem, ATOMem a pražským SVČ. Seminář
byl třetím v řadě mezinárodních setkání nad tématem školních prázdnin. Vzhledem k tomu, že jde o kontinuální aktivitu, jejímž
dlouhodobým výsledkem mají být závěry a doporučení určená vládám jednotlivých zemí i orgánům Evropské unie, bude podobný
studijní pobyt pro experty v příštích letech uskutečněn v dalších členských zemích EU.
ČRDM se taktéž podílela na přípravě semináře „Spolupráce v oblasti sociální práce mládeže v České republice a v Německu“,
jenž se konal na přelomu listopadu a prosince v Čelákovicích. Cílem semináře byla zejména výměna zkušeností v oblasti sociální
práce mládeže v ČR a v Německu. Seminář byl součástí projektu, jehož cílem je seznámení s vnitřní strukturou odborných
oblastí sociální práce mládeže v ČR a v Německu. Účastníci se snažili zjistit, jak a za jakých podmínek práce s mládeží v obou
zemích funguje, představili si navzájem své projekty a způsoby práce v této oblasti. Součástí programu byly i workshopy, ve
kterých se diskutovalo na související témata.
ČRDM poskytovala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2006 informace pro zpracování zpráv o mládeži pro
zahraničí a oponenturu materiálů připravovaných Evropskou unií.
V loňském roce ČRDM spustila nový informační internetový server „Zahraniční informace ČRDM na ADAM.cz“. Návštěvníci zde
naleznou aktuální a průběžně doplňovanou nabídku účasti na mezinárodních akcích, seminářích a školeních v zahraničí i v ČR,
dále zprávy z proběhlých akcí (jako zdroj informací a inspirace pro další zájemce) a různé užitečné informace a dokumenty,
které poslouží pro orientaci v této oblasti. Od nového serveru si slibujeme zlepšení informovanosti mladých lidí (nejen z našich
členských sdružení dětí a mládeže) a zvýšení jejich zapojení do mezinárodních aktivit a spolupráce.

MLADÍ LIDÉ: ZA ŽIVOT BEZ TABÁKU?
Jedním z projektů, do kterých se Česká rada dětí a mládeže v roce 2006 zapojila, byla kampaň „Mladí lidé: za život bez
tabáku?“, jejímž organizátorem je Evropské fórum mládeže a která byla v roce 2006 zahájena v zemích Evropské unie. Cílem
tohoto projektu je uskutečnit velkou celoevropskou debatu na téma život bez tabáku. V jednotlivých evropských zemích
proběhly různé aktivity na toto téma, které poté byly analyzovány a shrnuty v oficiálních dokumentech – národních manifestech
jednotlivých zemí.
V rámci projektu uskutečnila Česká rada dětí a mládeže během měsíce dubna na svých webových stránkách internetovou
anketu, týkající se postojů mladých lidí ke kouření. Výsledky této ankety byly následně zpracovány do podoby českého manifestu.
Největší událostí pak byla velká evropská konference, která se uskutečnila v květnu 2006 v belgickém Bruselu. Konference
se zúčastnilo na 200 představitelů mládežnických organizací z celé Evropy, mezi nimi i 7 zástupců ČRDM a jejích členských
sdružení. Ti měli možnost společně diskutovat nad tématy týkajícími se kouření a nad finální podobou evropského manifestu.

12

KAMPAŇ „KAŽDÝ JSME JINÝ,
VŠICHNI ROVNOPRÁVNÍ“

„Mladí lidé jsou nejmocnějším
prostředkem, jaký máme, pro vytváření
obecného evropského občanství.“
Vítor Melícias
President, Unito das Misericórdias Potuguesas
Kampaň na podporu lidských práv, rozmanitosti
mezi národy a participací mladých lidí na
životě společnosti, „All different, All equal“,
byla vyhlášena Radou Evropy ve spolupráci
s Evropskou komisí a schválena už na jaře 2005
na 3. summitu zástupců členských států Rady
Evropy. V naší zemi svěřilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy realizaci kampaně České
radě dětí a mládeže.
Kampaň byla v České republice oficiálně zahájena
20. června 2006 na Světový den uprchlíků
v Kutné Hoře za spolupráce UNHCR, velvyslanectví
Jihoafrické republiky a několika dalších nevládních
organizací pracujících s cizinci a uprchlíky. V každé
z 45 zemí, v které kampaň běží, se nachází
na trochu jiné úrovni, jiný může být způsob její
medializace, aktivity, které jsou v jejím rámci
uskutečňovány, jiní jsou realizátoři, rovněž ji
může ovlivňovat politická a kulturní situace dané
země. Co je však mnohem podstatnější je to, co
ji spojuje – témata, která stojí v centru pozornosti
Evropy, o které stojí za to se zajímat, konkrétně je
zpracovat a pozitivně je v mladých lidech rozvíjet.
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K tomu přispívají jednotlivé semináře, soutěže, prezentace, spolupráce s ostatními partnery apod.
K tomu, aby kampaň dobře fungovala, byl ustanoven v každé zemi Národní koordinační výbor (NKV), který se pravidelně schází,
schvaluje, podněcuje, pomáhá realizovat plánované aktivity a projekty. U nás je složen ze zástupců jak státního, tak neziskového
sektoru. K tomu se ještě dostává NKV zpětné vazby z evropského ústředí kampaně, které sídlí ve Štrasburku.
Česká rada dětí a mládeže se zhostila úkolu s chutí a zodpovědností hned od začátku. Na kampaň „najala“ koordinátora na plný
úvazek, který věnuje svůj čas jen jí. Oslovila zpěvačku Monkey Business Tonyu Graves, zda by se nestala „kmotrou“ kampaně
a ta na nabídku s radostí kývla. Při srpnovém koncertu v Benátkách nad Jizerou pak byla za přítomnosti národního koordinátora
oficiálně vyhlášena Tváří kampaně. Společně s týmem ČRDM pak navštívila Permon, zařízení pro děti - cizince. Aktivní den zde
strávila při diskuzi i interaktivním, méně formálním povídání s dětmi a mladými cizinci a souhlasila podpořit kampaň i v dalších
plánovaných aktivitách.
Významnou událostí pro kampaň bylo společné setkání zástupců neziskového sektoru i stáních institucí Kontakt 2006, který se
uskutečnil v 22. – 23. 9. v Čelákovicích. Zahajovala ho náměstkyně ministryně školství paní Ing. Eva Bartoňová, která zdůraznila
poslání a cíle celoevropské kampaně. Zahraničním účastníkem byl pan Michael Ingledow, zástupce Evropského řídícího výboru
pro mládež Rady Evropy, který mimo jiné představil Cenu Rady Evropy. Jednotlivé organizace , které se této akce zúčastnily (např.
Econnect, Amnesty International, Muzeum romské kultury v Brně, Junák, Český helsinský výbor, Duha – Participace, představení
multikulturního vzdělávacího projektu Czechkid a mnohé další, celkově přes 70 účastníků), měly možnost představit své aktivity,
vzájemně se lépe poznat a navázat spolupráci. Setkání nebylo jen v oficiálním duchu, čas vyšel i na méně formální část setkání,
tu obstarala Draga Banda – jihlavská ethno kapela a projekce filmů s lidskoprávní tématikou. Výstupem Kontaktu bylo vydané
CD v počtu 500 kusů s ucelenými informacemi a kontakty na jednotlivá sdružení.
Jedním z hlavních úkolů, které si kampaň klade za cíl, je oslovení mladých lidí a vzbuzení jejich zájmu o témata multikulturní
společnosti a lidských práv. K tomu její zástupci volí zejména interaktivní aktivity. Jednou takovou byla letní soutěž „Co Čech to
Lidumil?!“ Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: malba/kresba, fotografie, literární – poesie i próza a nová média.
Neméně významnou událostí byla další soutěž, tentokráte o grafickou podobu webových stránek kampaně. Výsledek můžete
sami vidět na www.kam-pan.cz.
K dalšímu zapojení mladých studentů došlo při workshopu „My a oni“ na PdFUK na podzim loňského roku. Workshop měl za
úkol přivést studenty i odborné publikum k reflexi nad našimi předsudky.
Kampaň byla viditelná i na Celostátní velké výměně zkušeností v Ostravě, kde na její téma proběhlo několik workshopů.
Křest Kompasu – manuálu pro výchovu k lidským právům, adresovaný zejména pedagogům a dalším pracovníkům s mládeží
proběhl na podzim 2006 pod hlavičkou kampaně.
Vyrobeny byly propagační předměty: bloky (cca 1500), samolepky (cca 1000), tužky (cca 1000), banner.

Kampaň ve svých aktivitách rozhodně nepovoluje ani v následujícím období roku 2007. Velká část akcí je již naplánovaná
a připojují se další.
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ČRDM a krajské rady dětí a mládeže
Pokud jde o vztah ČRDM ke krajským mládežnickým radám, znamenal rok 2006 další vyjasňování vzájemných pozic,
sondování možností užší spolupráce a programového sbližování. V tomto roce také rozšířila členskou sestavu ČRDM
v pořadí již čtvrtá krajská rada – regionální formace Karlovarska.
Zástupci většiny krajských rad se hned zpočátku roku – 13. ledna 2006 – sešli s předsedou ČRDM Pavlem Trantinou
v Brně u příležitosti prezentace české „střešní“ organizace mládeže a některých jejích členských sdružení na
mezinárodních veletrzích cestovního ruchu GO a Regiontour. Právě otázka dalšího vývoje v prostředí (nad)regionálního
uspořádání dětské a mládežnické reprezentace v ČR bylo tím, co přítomné nejvíc zajímalo.
Jako s jedním z možných scénářů se po brněnské schůzce začalo uvažovat o cílovém stavu, kdy by se malá místní
sdružení zaměřená na mimoškolní výchovu nejmladší generace mohla hlásit do ČRDM prostřednictvím některé
z krajských rad. Pokud by „jejich“ rada splňovala předem dohodnutá kritéria, a zároveň sehrála klíčovou úlohu
v koordinaci těchto lokálních spolků, mohly by se díky ní tato dětská sdružení stávat součástí širokého proudu
představovaného Českou radou dětí a mládeže. Předseda Rady nicméně zdůraznil, že jde jen o jednu z možných variant.
Za principiálně nepřijatelné označil Pavel Trantina členství v ČRDM jakékoliv organizace s antidemokratickými rysy stínovanými rasovou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávistí.
Ukázalo se, že stanovy některých krajských rad se takové hypotetické nebezpečí pokoušely již v minulosti předvídat. Brněnské setkání poskytlo navíc prostor také k debatě o vztahu
k čistě sportovním organizacím a dětským parlamentům.
Lednová schůzka v pavilonu E veletržního Business-centra nebyla svého druhu ani první, ani poslední. Navázala jednak na obdobné setkání konané rok předtím, a jednak na tematické
rokování v Třebíči v listopadu 2005. Uskutečnila se v době, kdy své dětské a mládežnické rady neměly tři kraje (Praha, Pardubice a Olomouc) a kdy stávající krajské rady až na tři
(Jihomoravská RDM, RADAMOK, RADAMBUK) nebyly členy ČRDM. Hlasováním na Valném shromáždění ČRDM 12. října 2006 byla pak za člena Rady přijata již zmíněná Krajská rada
dětí a mládeže Karlovarska.
Krajské rady dětí a mládeže představují tato uskupení:
Jihomoravská rada dětí a mládeže
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK)
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarského kraje
Aliance dětí a mládeže Královehradeckého kraje
Rada dětí a mládeže Libereckého kraje (RADAMLK)
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK)
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže
Středočeská rada dětí a mládeže
Ústecká krajská rada dětí a mládeže
Sdružení dětských a mládežnických organizací SPEKTRUM (Zlínský kraj)
Mají rozličnou historii, liší se počtem a složením svých kolektivních členů (dětských a mládežnických sdružení), vykazují různou míru činorodosti, vlivu i prestiže – jak z pohledu
úředníků veřejné správy a regionální samosprávy, tak také juniorských spolků samotných. Tato nesourodost je dána svébytným vývojem krajských rad v nedávné historii dětských
a mládežnických sdružení u nás, respektive tu více, tu méně zdařilých pokusů o jejich institucionální zastřešení.
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Publikační činnost
ZPRAVODAJ ARCHA
Stejně jako v letech minulých, tak i v roce 2006 vydávala Česká rada dětí a mládeže tištěný zpravodaj Archa – jednalo se
o jeho osmý ročník. Stěžejním úkolem Archy je propagovat ČRDM, a tak věstník víceméně plní roli jakési „výkladní skříně“
Rady, jejích členských sdružení a jejich aktivit. Zpravodaj proto také míří na adresy pracovníků státní správy a samosprávy,
institucí i jednotlivců z řad profesionálů i laiků, kteří se o danou problematiku zajímají. V databázi odběratelů Archy nechybějí
někteří poslanci, senátoři, členové zastupitelstev apod. Zpravodaj funguje také jako mediální prostor, nabídnutý bez rozdílu
všem členům Rady – především pak těm z jejích sdružení a spolků, které postrádají vlastní tištěné periodikum, a v některých
případech i internetové stránky. Pokud jde o členská sdružení, Archa vůči nim plní rovněž roli komunikační a informační.
V roce 2006 vydala ČRDM postupně celkem osm čísel časopisu Archa, a to včetně rozšířeného „bambiriádního“ speciálu. Jednotlivá
čísla o 20 stranách formátu A4 (speciál měl 36 stran) byla většinou (6 z 8 čísel) opatřena ještě přílohou. Průměrný náklad Archy se
pohyboval – podobně jako rok předtím – kolem 1700 výtisků; Archa jako nekomerční tiskovina není určena k prodeji.
Témata Archy v roce 2006
1. POLOLETÍ
Rozvojové cíle tisíciletí OSN a sdružení dětí a mládeže
Postavení dobrovolníků ve sdruženích
Děti, mladiství a právní prostředí
Bambiriáda 2005 (dvojčíslo)

2. POLOLETÍ
Jaké byly prázdniny
Participace – výchova k zájmu o veřejné dění
Legislativa v mimoškolní výchově
Mladí lidé a ochrana přírodního a kulturního dědictví

Z obsahu
• Reportáže a zpravodajské materiály se zaměřovaly převážně na události týkající se práce s dětmi a mládeží na „domácí
půdě“ (př. výroční Setkání v Senátu, kterého se poprvé zúčastnili i politici, jednání zástupců ČRDM s hejtmany, jejich
přijetí u premiéra, pionýrské stanovisko k otázce snížení trestní odpovědnosti, reflexe chystaných legislativních změn
v novelizovaném Občanském zákoníku apod.)
• Tematicky laděné texty korespondovaly s náměty zvolenými pro jednotlivá čísla. Mimo ně byly do Archy zařazeny i texty,
jež svým významem přesahovaly rámec této střešní organizace (projekt Postavme školu v Africe, k jehož realizaci spojily
síly organizace Junák a Člověk v tísni, článek o projektu Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku, anketa ČRDM
k tématu Mladí lidé a kouření, protest ČRDM proti likvidaci Běloruské unie sdružení dětí a mládeže, pomoc českých skautůdobrovolníků na olympiádě v Turinu, zapojení INEXu-SDA do projektu GLEN – Global Education Network of Young Europeans
atp.).
• Tzv. profilové rozhovory seznámily čtenáře s názory předsedy Podvýboru pro mládež sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu Josefa Smýkala nebo předsedy vlády Jiřího Paroubka. Bambiriádní speciál navíc přinesl
interview s vedoucí oddělení dětí, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mgr. Miroslavou
Smolíkovou, vedoucím oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina Janem Burdou, vsetínským starostou Jiřím
Čunkem, hejtmanem Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem a starostou obce Kateřince Antonínem Miklíkem
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– držiteli Ceny ČRDM „Přístav“ za rok 2006.
Zmíněné ocenění Rada každoročně uděluje
regionálním politikům za významnou podporu
mimoškolní práce s dětmi a mládeží. V rámci
setkání KONTAKT 2006 se v Arše objevily
rozhovory se zástupcem Rady Evropy, činným
v kampani Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní
Michaelem Ingledowem, sociální pedagožkou
a metodičkou projektu Czechkid Danou
Moree a náměstkyní ministryně školství Evou
Bartoňovou. (Pracovní zařazení resp. funkce
uváděné u jmen odpovídají realitě roku 2006,
pozn.)
• Rubrika Zamířeno jinam si všímala zajímavých
projektů, akcí a nápadů vně ČRDM (kampaň
ICN Třicet dnů pro neziskový sektor, Celostátní
vzájemná výměna zkušeností 2006 v Ostravě
apod.)
• Osmý ročník Archy také pokračoval
v představování některých méně známých
členských sdružení ČRDM (Rokršti, Klub Dobré
zprávy, Sdružení Rubín, AFS Mezikulturní
programy, Klub mladých Filadelfia, Jockey Klub
Malý Pěčín).
• Díky přílohám Archy se ke čtenářům dostaly
např. materiály týkající se Rozvojových cílů
OSN, výstavy velkoformátových fotografií
S dřevomorkou na startu, dokumentujících
stav části nemovitého majetku bývalého SSM,
převedeného na několik dětských sdružení,
výtvarné a literární soutěže „Co Čech, to
lidumil!?“ či vybrané problémové legislativy ve
vztahu ke sdružením dětí a mládeže.

POZNÁMKA: Všechna čísla časopisu Archa jsou
k dispozici v elektronické podobě na internetových
stránkách ČRDM www.crdm.cz/archa. V roce 2006
se v rámci redakčního centra ČRDM dále rozvíjela
spolupráce s redakcí internetového portálu Adam www.
adam.cz a dobře fungovalo též propojení s www.crdm.cz.
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INTERNETOVÝ PORTÁL ADAM.cz
ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže.
ADAM.cz je téměř denně aktualizovaný portál, který vytváří prostor pro systematickou komunikaci o výchově jako zásadním
společenském úkolu.
ADAM.cz přináší nabídky aktivit pro volný čas a vzdělávání děti a mladých lidí, pozvánky na akce, propozice soutěží, zprávy
o již proběhlých aktivitách sdružení, rozhovory se zajímavými osobnostmi především z oblasti výchovy a vzdělávání, reportáže
a zkušenosti ze studijních cest, seminářů, humanitárních aktivit a další zajímavosti.
Cílovou skupinu pravidelných návštěvníků tvoří vedoucí dětských oddílů, pracovníci neziskových sdružení, center volného času,
učitelé a rodiče.

ADAM.cz propaguje práci sdružení dětí a mládeže a neziskového sektoru na veřejnosti. Zprávy tohoto typu jsou bohužel
v médiích stále spíše popelkou, a proto portál usiluje o posun vnímání dobrovolnických činností s dětmi a mládeží, a to jak
u veřejnosti, tak u orgánů státní správy a médií. Snaží se oslovovat mnohem širší spektrum čtenářů, než jen členská sdružení
České rady dětí a mládeže, kterých je téměř stovka.
ADAM.cz se snaží ve spolupráci s redakčním centrem ČRDM oslovovat nové čtenáře i prostřednictvím propagačních aktivit
a mediální spolupráce při velkých akcích, – jako lednový veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně, květnová Bambiriáda
nebo každoroční podzimní Celostátní velká výměna zkušeností (CVVZ). Výborná spolupráce pokračovala v r. 2006 v propagaci
preventivního projektu Svět očima dětí, které pravidelně realizuje odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra.
ADAM.cz poskytuje široký komplex dalších služeb pro sdružení dětí a mládeže, například webhosting internetových prezentací
desítek sdružení, provoz stovek e-mailových adres, 1x týdně zasílání novinek.
Internetový portál www.adam.cz provozovala v roce 2006 jako již dva roky předtím Česká rada dětí a mládeže – zabezpečovala
veškerý servis, zajišťovala chod serveru, vybavení redakčního centra.
Přestože ČRDM má téměř stovku členských sdružení, na pravidelné zasílání zpráv, nabídek a reportáží si zatím zvyklo jen pár
z nich. A protože se toho v neziskové sféře děje daleko více, vedoucí redaktorka Radka Páleníková tyto zasílané informace
doplňovala dalším zpravodajstvím z jiných zdrojů i vlastními reportážemi, rozhovory a fotografiemi. V závěru roku její práci
převzala Kristýna Makovcová. Zajímavými tématy a články z různých oblastí přispíval pravidelně i redaktor časopisu Archa Jiří
Majer.
K pestrosti informací přispěla i úzká spolupráce s Markem Krajčim, který se stará o sekci zahraničních nabídek a zpráv,
s Markem Fajfrem, koordinátorem kampaně „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“, nebo bohatá škála aktivit kolem Bambiriády
– největší každoroční celostátní prezentace sdružení dětí a mládeže na veřejnosti.
O technickou stránku webu, pravidelné rozesílání zpráv sdružením a část rubrik se stará webmaster Petr Molka. Díky jeho
znalostem nových trendů v oblasti tvorby webů a jejich využívání se návštěvnost Adama stále zvyšuje.
V závěru roku se také začalo pracovat na inovaci www.adam.cz, a to jak grafické, tak redakční – některé zaváděné změny
a vylepšení běžný uživatel ani nepostřehne, ale pro chod portálu jsou nezbytné; další oživení, zvláště grafické, se chystá na první
polovinu roku 2007.
STATISTIKA
V roce 2006 se průměrná návštěvnost
stránek www.adam.cz zvýšila na 1500
návštěv / den a 3000 reloads / den.
• Každý měsíc bylo přidáno více než
20 akcí sdružení dětí a mládeže.
• V roce 2006 bylo zveřejněno více
než 400 nejrůznějších informací.

Nejčtenější články na ADAMu (www.adam.cz) v roce 2006
5 800 – Internet v nemocnici již podruhé
4 148 – ČRDM, Bambiriáda a pojišťovna Generali
3 226 – Když se řekne klíště...
3 138 – Strom splněných přání
2 397 – Muzejní noc znovu a ve velkém
2 168 – Trestní odpovědnost dětí a mladistvých
2 062 – SPAM a právní úprava služeb informační společnosti
2 028 – Když se řekne... skotské dudy
2 012 – Dětství není pro Alfreda, Martu a Sergia nic víc než vzpomínka
1 865 – Stanovisko Pionýra ke snížení hranice trestní odpovědnosti dětí a mládeže
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KDO HLEDÁ, NAJDE ADAMA…
V průběhu roku byly důsledně zaváděny prvky SEO (= Search engine optimization
– Optimalizace pro vyhledávače). SEO je nejlevnější a nejefektivnější technická
i marketingová metoda pro to, aby se webové stránky objevovaly v internetových
vyhledávačích na předních místech.
Počet návštěvníků webu se zvyšuje velmi pozvolna. Pro tento druh portálu jsou
nejcennějšími ti čtenáři, kteří na něj přicházejí cíleně či se opakovaně vracejí.
• Bez vytváření zpětných odkazů – zejména odkazů ze stránek sdružení se
návštěvnost (účinnost stránek) nezvýší, alespoň ne v násobcích.
• Zpravodajský charakter ADAMa je pro další rozvoj správný. Jak rozsahem, tak
i frekvencí informací o dění v mládežnických sdruženích, jde o jedinečnou službu, jak
organizacím, tak veřejnosti i pro další zpravodajství (novináři, další weby – RSS).
• V doméně ADAM.CZ by bylo vhodné budovat další podpůrné projekty.
• Změna k uzavřenému informačnímu zdroji určenému sdružením, oddílům, by
vyžadovala změnu některých základů. Dnes už totiž mnohé služby (Jyxo, Google,
Seznam) na ADAMa odkazují jako na veřejný zdroj informací. Pro interní zpravodajství
by bylo lepší budovat zvláštní službu v poddoméně ADAM.CZ.

JAK TO VYPADÁ U SOUSEDŮ ZA PLOTEM? (publikace Who is Who)
Spolková republika Německo byla dlouhá léta za vysokou a téměř neprůchodnou zdí.
Po roce 1989 se začaly přes hranice intenzivně rozvíjet kontakty mezi sdruženími
dětí a mládeže. V dnešní době by se mohlo zdát, že spolupráci českých a německých
sdružení nic nebrání a může se plně rozvíjet. Jenže se často zdá, že namísto zdi přece
jen zůstal nějaký plot a někdy chybí motivace nebo odvaha, podívat se, jak to za
plotem vypadá. Je systém práce s mládeží rozdílný a jaká sdružení v Spolkové republice
Německo působí?
Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých
výměn mládeže TANDEM vydala v roce 2006 publikaci, která pracovníkům s mládeží
umožní nahlédnout přes onen pomyslný plot a usnadnit tak první kroky při navazování
spolupráce s německými organizacemi. Publikace nese název „Who is who“ (Struktura
práce s mládeží v SRN), a skládá se ze tří částí. V první části se lze dozvědět informace
o obecných principech systému práce s mládeží (kdo dělá co), druhá část je věnována
adresáři celoněmeckých zastřešujících sdružení (kde mohu hledat partnery) a v třetí
části je zveřejněn výběr osobních zkušeností pracovníků s mládeží při vzájemných
hospitacích (co můžu zažít).
Vydání publikace umožnila mj. podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a Česko-německého fondu budoucnosti.
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Podpora sdružení dětí a mládeže
VZDĚLÁVÁNÍ – SEMINÁŘE
Na základě potřeb, vyjádřených samotnými sdruženími, byla v roce 2006 identifikována dvě témata, vhodná jako námět
na vzdělávací aktivitu. Ta se uskutečnila 2. prosince 2006 pod názvem „Vzdělávací dopoledne.“ Odborní lektoři přednesli
svoje příspěvky k tématům Autorský zákon v praxi a Ochrana osobních údajů. Referentkou byla např. JUDr. Alena Kučerová,
náměstkyně předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů. Možnosti dozvědět se něco o těchto zajímavých tématech a dostat
odpovědi na vlastní dotazy využili v hojné míře zejména členové bambiriádních štábů z celé republiky.

POJIŠTĚNÍ
Pojištění patří mezi základní servis ČRDM, který poskytuje členským sdružením potřebnou míru jistoty pro samotnou práci
s dětmi a mládeží.
V roce 2006 bylo v rámci druhého roku trvání dvouleté smlouvy o úrazovém pojištění pro občanská sdružení dětí a mládeže
s Generali Pojišťovnou a.s. pojištěno celkem 205 349 osob. Pojistná ochrana se nevztahovala jen na členy pojištěných
organizací, ale také na účastníky akcí, organizacemi přímo pořádaných. Stejně jako v roce 2005 dostalo úrazové pojištění
vysokou prioritu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což umožnilo jeho 100% krytí ze státní dotace.
Vyplacené pojistné plnění včetně rezerv dosáhlo v roce 2006 částky 2,7 mil. Kč za 506 pojistných případů. Došlo k nárůstu
hlášených případů až o 50 měsíčně a o zvýšení průměrné výše pojistného plnění 5.336,- Kč. Narost hlavně počet vážnějších
úrazů s trvalými následky. Tato narůstající čísla by měla být námětem k zamyšlení nad tím, že vyplatí věnovat hodně času
prevenci úrazů při práci s dětmi a mládeží, zvláště když uvážíme, že 81% hlášených úrazů tvoří úrazy dětí.
• Dle poraněné části těla lze konstatovat, že u dětí nejčastěji dochází k poranění horních končetin (46 % všech úrazů) a dolních
končetin (34 % všech úrazů).
• U dospělých osob je poměr obrácený – nejčastější jsou úrazy dolních končetin (45 % všech úrazů) a horních končetin (35 %
všech úrazů).
Odpovědnostní pojištění tvoří druhý pilíř ochrany členských sdružení při práci s dětmi a mládeží a také vzhledem k tomu, co
zaznamenáváme při hodnocení úrazovosti, bude jeho význam stoupat. Jeho účelem je pojištění zejména těch odpovědných
lidí ve sdruženích, kteří by nesli právní odpovědnost za to, že na akci jimi vedené došlo v důsledku činnosti dětí ke zdravotní či
materiální újmě vůči třetí osobě (osobě nejen fyzické, ale i právní). MŠMT si také uvědomuje význam tohoto druhu pojištění pro
dobrovolnickou práci ve sdruženích, a proto v roce 2006 přidělilo na odpovědnostní pojištění dobrovolných pracovníků dotační
prostředky ve výši 380 000 Kč. Díky tomuto zlevnění narostl počet přihlášených (zejména z menších sdružení), nejvíce to bylo
patrné v tradičně silném druhém čtvrtletí, kdy již většina sdružení přemýšlí o zajištění konkrétních letních táborů a dalších
prázdninových aktivit.
V menší míře je využívána možnost pojištění osob, které mají v rámci spolupráce se sdružením jiný charakter než dobrovolnický,
např. pracovně-právní poměr.
Třetím typem pojištění, který je možné využít při účasti sdružení na akcích v zahraničí, je cestovní pojištění. Zájem o jeho
uzavření je individuální a nepravidelný, kulminuje v letním období.
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PREZENTAČNÍ AKTIVITY
- REGIONTOUR
Mezinárodní veletrhy cestovního
ruchu GO a Regiontour představují
díky kontaktům Informačního centra
Borovice a pochopení pořadatelů
(Veletrhy Brno, a.s.) již po několik
let zajímavý terén pro prezentaci
ČRDM, jejích členských sdružení
a jejich aktivity. Nejinak tomu bylo
v roce 2006. Areál brněnského
Výstaviště se stal v druhém
lednovém týdnu vyhledávaným
místem, kam směřovaly zástupy lidí.
Profesionálové, ale i laičtí zájemci
o cestování si tak mohli kromě
nepřeberné nabídky turistických
destinací prohlédnout i stánky,
na nichž jim představovala své
programy různá dětská družení.

V roce 2006 provedla ČRDM opět
výběrové řízení na poskytovatele
úrazového pojištění. Na další dva roky
jím opět bude Generali Pojišťovna a.s.
Zároveň se s ní podařilo pro rok 2007
dojednat i novou smlouvu o pojištění
odpovědnostním a zajistit na její
větší rozšíření do sdružení i dotační
prostředky.

Jejich „sortiment“ sestával z možností toho, jak kde a jak mohou ratolesti návštěvníků
trávit volný čas.
Hnutí Brontosaurus například propagovalo dobrovolné víkendové akce na ochranu
přírody a přírodovědně zaměřené dětské oddíly. INEX-SDA (Sdružení dobrovolných
aktivit) upozorňovalo mj. na své regionální centrum v Tvarožných Lhotách a aktivity,
které INEX vyvíjí v oblasti fair-trade (spravedlivý obchod) ku prospěchu výrobců v zemích
tzv. třetího světa. Pionýr opřel prezentaci svého sdružení o kampaň „Opravdu dobrý
tábor“, Asociace malých debrujárů tradičně vsadila na živé ukázky hravých fyzikálních
a chemických pokusů předváděných dětmi a Sdružení přátel Jaroslava Foglara vystavilo
motivační kartičky, pohlednice a klubový časopis. Návštěvníci měli možnost seznámit
se také s programem 8. středoevropského skautského jamboree; na svoji existenci
upozorňovalo kolemjdoucí též sdružení Altus.
Projekce na plátně v pozadí je zase seznamovala s Bambiriádou – každoroční
celostátní přehlídkou činností sdružení zabývajících se mimoškolní výchovou mládeže.
A kdo se chtěl dozvědět trochu víc, tomu byl k dispozici ještě ochotný „personál“
výstavních stánků – jak z Kanceláře ČRDM, tak i z některých dětských organizací.
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SPRÁVA INTERNETOVÉ SÍTĚ
V BUDOVĚ NA SENOVÁŽNÉM NÁMĚSTÍ
Vývoj v zajišťování správy internetové sítě v AB
Senovážné náměstí 24, které i v tomto roce
poskytovala subjektům zde usídleným ČRDM,
nedoznalo velkých změn:
• ČRDM je nadále správcem sítě
• 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 NIDM 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 2006), že
považují za nejvhodnější řešení současného stavu,
aby ČRDM v této správě pokračovala.
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Hospodaření

ČÁST III

Reálné náklady dle podprojektů
ZÁZEMÍ NÁRODNÍ RADY
podprojekty

celkem

MŠMT

vlastní zdroje

5 552 487,89

3 300 000,00

2 252 487,89
z toho 200 000 MO

Archa

556 337,18

445 000,00

111 337,18

Adam

812 753,36

650 200,00

162 553,36

1 030 001,67

1 030 000,00

1,67

Publikace Who is who

50 004,00

30 000,00

20 004,00

Texty k BOZP

28 000,00

28 000,00

0,00

Setkání 2006

22 650,00

11 325,00

11 325,00

6 400,00

6 400,00

0,00

2 253 246,93

1 513 974,27

739 272,66

134 597,00

124 941,50

9 946,50

10 446 478,03

7 139 840,77

3 306 928,26

KAMPAŇ „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“

1 138 376,22

1 079 113,72

59 262,50

POJIŠTĚNÍ

3 526 625,00

3 460 235,00

66 390,00

455 640,52

415 640,52

40 000,00

15 567 119,77

12 094 830,01

3 472 580,76

Bambiriáda

Síť

Vzdělávání – školení
Kancelář (Provozní náklady)
Zahraniční aktivity
CELKEM

KOREA – výměna mládeže
NÁKLADY CELKEM
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Rozvaha k 31. 12. 2006

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2006
stav k 31. 12. 2006
zaokrouhleno na tis. Kč

Služby celkem
Osobní náklady celkem

513 000
11 750 000
1 893 000

Daně a poplatky celkem

16 000

Ostatní náklady celkem

10 000

Poskytnuté příspěvky celkem
Jiné ostatní náklady
CELKEM

1 817 000
100 000
16 099 000

Dlouhodobý majetek
– drobný dlouhodobý hmotný majetek
– dlouhodobý nehmotný majetek
– samostatné movité věci a soubory movitých věcí

803 000
100 000
81 000

Oprávky k
– drobnému dlouhodobému hm. majetku
– dlouhodobému nehmot. majetku
– oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí

-803 000
-100 000
-81 000

Pohledávky

29 000

Peníze

21 000

Běžné účty
Náklady příštích období
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží

stav k 31. 12. 2006
zaokrouhleno na tis. Kč

Aktiva

Náklady
Spotřebované nákupy celkem

druh majetku

Příjmy příštího období
2 950 000

Ostatní výnosy celkem

4 000

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv

9 000

Přijaté příspěvky celkem

834 000

Provozní dotace celkem

12 295 000

CELKEM

16 092 000

CELKEM

1 173 000
-71 000
8 000
1 160 000

Pasiva
Základní jmění
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

447 000
-7 000
-35 000

Závazky
– dodavatelé
– přijaté zálohy
– zaměstnanci+soc. a zdr. poj.+daň
– ke státním rozpočtům
– DPH
– Ostatní přímé daně

20 000
323 000
- 64 000
-1 000
137 000
7 000

Výdaje příštích období

333 000

Výnosy příštích období

0

CELKEM

1 160 000
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ČRDM – Czech Council
of Children and Youth in 2006
Czech Council of Children and Youth (ČRDM) was established in June 1998 by eight
organisations of children and youth. ČRDM is the national youth council in the Czech
Republic and a reliable partner of the government administration. In 2006 it was composed
of 95 non-governmental children and youth organisations with more than 200.000
individual members – the organisations range from very small to the biggest ones, 4
regional youth councils were members as well.

The mission of ČRDM
is to promote conditions for quality life and overall development of children and young
people.
ČRDM fulfills its mission by supporting non-formal education and activities of its members,
especially by creating legal, economical, social and cultural conditions suitable for their
activities. ČRDM represents interests of its members towards home and foreign bodies,
organizations and institutions.
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 2006
This large presentation of children and youth’s activities was held for the 8th time at the
end of May in 26 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. In 2006, it
was awarded to five politicians, who can be good examples to the others.
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Meetings in the Parliament – In January 2006, the politicians from the main political parties met with representatives of
ČRDM’s member organisations in the Senate of the Czech Parliament to present their intentions in the fields relevant to youth
work after the parliamentary elections. The Second Annual Meeting of the representatives of ČRDM’s members took place
in December 2006 in the premises of the Czech Parliament’s Chamber of Deputies. The participants discussed the topics of
relationship to nature among the member associations of the ČRDM and the legislation that influenced non-formal education of
the youngest generation.
The amendatory act of the Civil Code – ČRDM was represented on negotiations regarding the complex novel of this important
act, which will also govern the area of association of citizens. ČRDM acquired a grant for organising of an open seminar in April
2006, where the representatives of youth NGOs had the opportunity to express their standpoints and thus influenced the shape
of the forthcoming code.
“With the dry rot at the start” – Under this name, ČRDM organised an exhibition of large format photographs showing the
devastated condition of many of the buildings, which were transferred to children and youth’s NGOs from the property of former
Socialist Youth Union. The exhibition was situated in the premises of the Czech Parliament’s Chamber of Deputies an later also
in the Senate. It was meant to support the claims of children and youth’s NGOs for funding of the necessary reparation from the
state’s budget, so these buildings could be used for youth work. Unfortunately, the desirable effect failed to appear so far.
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. Further priorities included the financial support of the
youth field and the utilization of the EU structural funds for children and youth’s associations.

International activities
ČRDM has lots of international contacts and activities. It applies for membership in the European Youth Forum, with which it
keeps regular contacts and contributes to its activities and policies. ČRDM is the partner of many national youth councils, invites
them on its activities and participates on theirs. ČRDM also represents its members and the interests of young people against
the Council of Europe, the European Union, UNESCO and other institutions and transfers from them incentives for activities.
In 2006 ČRDM received several delegations from foreign organisations. ČRDM also continued in the youth exchange with the
Republic of Korea. Czech volunteers from the ČRDM’s member organisations visited Korea, where they learnt about the Korean
system of working with the youth. Later, they accompanied young Koreans on their 10-day visit to the Czech Republic.
ČRDM continued to keep good relations with the Council of Europe – young people from ČRDM’s member organisation attended
language courses organised by the Council of Europe and ČRDM started the realisation of the European Campaign “All Different,
All Equal” in the Czech Republic.
During Bambiriáda 2006 ČRDM organised the 3rd Meeting in the Heart of Europe, which bought together representatives from
national youth councils from Slovakia, Hungary, Bavaria and Lithuania. The foreign partners were informed about youth work in
the Czech Republic, as well as ČRDM’s activities, especially Bambiriáda. The meeting was also used to survey of the national
approaches towards volunteers working with children and youth in civic associations and thus contributed to the existing
European discussion under the open method of coordination.
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Although the CRDM’s application for the membership in the European Youth Forum (YFJ) had been put on hold, ČRDM organised
a seminar about participation in Europe for the YFJ in Prague. The YFJ and the participants greatly appreciated ČRDM’s
hospitality and the provided services. The membership in the YFJ remains a long-term goal of the ČRDM.
In February 2006 ČRDM openly protested against the liquidation of the Belarusian Union of Children and Youth’s Associations
(RADA) and supported the democratically thinking young people in Belarus. Later, ČRDM started to establish contacts with
Belarusian NGOs, which led to the one-month-hosting of a Belarusian volunteer in the ČRDM’s Office.
During the summer vacation ČRDM organised the international seminar European Vacation for the representatives of youth
organisations from seven EU countries, who familiarized themselves with traditional as well as unusual ways of spending
the school holidays. The seminar was a part of an on-going activity, so similar study visits should be realised also in other EU
member countries.
ČRDM was also actively represented on various events abroad (Active European Citizenship Conference in Finland, Euro-Med
Youth Forum of the UNESCO, 6th Youth Forum of the Central European Initiative, meeting of the Central European national youth
council Four for Youth in Slovakia and other conferences and seminars).
In 2006 ČRDM actively provided the Czech Ministry of Education, Youth and Sports with information for the reports on youth for
the abroad and the opponency of the EU papers in preparation.
ČRDM launched a new information website called “ČRDM’s International Information on Adam.cz” in 2006. Here, young people
can find actual and continuously updated offer of international activities, seminars and trainings in the abroad and in the Czech
Republic as well. Furthermore, visitors can read reports from realised activities and various information and documents useful
for getting oriented in this field. This new website promises a better awareness of the young people (not only from ČRDM’s
member organisations) and their higher involvement in international activities and co-operation.
ČRDM also participated in YFJ’s European campaign “Young People for a Life without Tobacco?” aimed at creation of
a European-wide discussion on life without smoking. ČRDM realised a web-based survey regarding the attitude of Czech
young people towards smoking, the outputs of which were processed into the Czech national manifest. The main event of the
campaign was the European conference in May 2006 in Brussels, where representatives from youth organisations from the
whole of Europe discussed together the themes regarding smoking and also the final form of the European manifest.

Campaign “All Different, All Equal”
ČRDM realised the European campaign “All Different, All Equal” in the Czech Republic. The campaign reflects the topics of
human rights, diversity and youth participation. It started in June 2006 and should continue until September 2007. Its mission
is to promote multicultural society, human rights and participation among young people. To accomplish this goal, various
(mainly interactive) activities were realised: artistic competition during the summer, workshops for grammar school students
and youth leaders and a meeting of representatives of NGOs as well as state administration called Contact 2006, which took
place in Čelákovice in September 2006. Various interesting and useful projects regarding the themes of the campaign were also
supported. The campaign’s activities continue during the year 2007, its website is www.kam-pan.cz.
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Publications and media
ARCHA Magazine – In 2006, 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 and was completed
by a supplement, devoted to a special topic, like the UN development goals, selected problematic legislation
regarding children and youth’s associations or the winning pieces from the artistic competition under the
campaign “All Different, All Equal”.
Who is Who – The publication informs about structures of youth work in Germany. It was published by ČRDM in
co-operation with Tandem – Coordinating Centre of Czech-German Youth Exchanges.
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. ČRDM’s website was improved.

Other 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 a seminar called the
“Educational morning” in December 2006, which gave
the participants insight into the topics of copyright law
and the protection of personal data.
Presentation activities – CRDM was actively presenting
itself and its member organisations on the international
fair Regiontour in Brno.
Internet Network in the administration building at
Senovážné náměstí – ČRDM runs a large computer
network, secures high speed Internet connection and
finances its operation for all the youth NGOs, which are
seated there.
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Děkujeme za podporu v roce 2006

Ministerstvo obrany
a Armáda ČR

• za zorganizování Bambiriády po
celé České republice: členům
Centrálního bambiriádního štábu,
všem místním organizátorům
a dobrovolníkům představujícím
svá sdružení, zástupcům veřejné
správy, kteří Bambiriádu a její
organizátory podpořili
• za pomoc při organizování
Bambiriády 2006 v Praze: členům
organizačního štábu a Skautské
ochranné službě; všem ředitelům
a ředitelkám muzeí a kulturních
památek za umožnění volného či
zvýhodněného vstupného
• za pomoc při organizování
seminářů a vystoupení na
nich: JUDr. Aleně Kučerové,
Mgr. Robertu Cholenskému,
Josefu Štogrovi a Bořku Slunéčkovi
• členům pracovních skupin ČRDM,
zejména Mgr. Tomáši Novotnému
za vedení pracovní skupiny Stát

Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR, Nadace VIA, Jihočeský kraj, Newton I.T., Úřad vysokého
komisaře pro uprchlíky (UNHCR), Amnesty International, Koordinační centrum česko-německých výměn
mládeže TANDEM, Vittel, Borovice.cz, Cinema.cz, Dětský knižní klub, Country radio, Děti a my, Hasbro,
Portál, Adam.cz, Eurobal, Fibeta, Komora.cz, Rodina a škola, Kyber Myš, Pražská informační služba,
HSW Signall, TOI TOI

• členským sdružením ČRDM
a jejich aktivním zástupcům za
příspěvek k činnosti ČRDM

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, Czech Republic, tel: +420 234 621 209, fax: +420 234 621 541,
crdm@adam.cz; www.crdm.cz
Výroční zpráva byla schválena Valným shromážděním ČRDM dne 19. 4. 2007
Autoři fotografií: archivy ČRDM, členských sdružení, Bambiriády a CVVZ, Radka Páleníková, Roman Málek, Martin Kříž, Jakub Pavelka a Jiří Majer

