VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
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Milí čtenáři výroční zprávy,
již po třinácté vám přinášíme informace o České radě dětí a mládeže,
tentokráte za uplynulý rok 2011 - Evropský rok dobrovolnictví.
Jelikož naše sdružení s dobrovolníky stojí a padají, byl to rok pro nás
jistě významný. ČRDM se aktivně účastnila v pracovních skupinách
a spolupracovala i s MŠMT na organizačním zajištění. Kromě mediální pozornosti a speciálního dotačního programustojí jistě za to
upozornit na zrození podkladového materiálu pro vznik budoucího
nového zákona o dobrovolnictví, který by již měl odstranit diskriminaci našich vedoucích, které stále naše právo za dobrovolníky nepovažuje.
V roce 2011 byl také přijat nový Občanský zákoník, který se svou částí spolkového práva a veřejnou prospěšností
ovlivní naši činnost v nadcházejících letech. I u toho jsme se snažili být. Výsledná podoba zákona je pro nás akceptovatelná nebo alespoň dává naději.
I v tomto roce jsme uspořádali s našimi lokálními partnery Bambiriádu, největší přehlídku volnočasových aktivit
dětí a mládeže v ČR, administrovali pojistku pro naše členy, dobrovolníky i účastníky akcí. Projektem Kamchodit
se snažíme pomáhat při vyhledávání kluboven, sportovišť, domů dětí. Mladí lidé opět „do toho kecali“ – stalo se
tak v projektu strukturovaného dialogu „Kecejme do toho“.
Povedlo se nám také pár zcela inovativních počinů. 111 lip, vysazených sdruženími po celé zemi v rámci projektu
Stromy Anežky České, nám připomnělo odkaz této významné historické osobnosti. Připravujeme se na nový projekt 72 hodin – Ruku na to! Cílem tohoto snažení je zapojit během třech dnů co nejvíce mladých lidí do veřejně
prospěšných aktivit po celé ČR. Server ADAM.cz dostal úplně nový kabát a myslím, že mu moc sluší. Je přehlednější a modernější. Posílili jsme i zahraniční spolupráci, a to díky členství v Evropském fóru mládeže.
Komiks, který dotváří vzhled Výroční zprávy, je dílem Ondřeje Nohejla, mladého výtvarníka, člena jednoho z na-
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šich sdružení, kterého jsme oslovili s prosbou o vytvoření výtvarného díla na výzdobu naší, mírnou obnovou
procházející kanceláře, kterou jsme chtěli učinit ještě více přívětivou jak k zaměstnancům, tak i k bezpočtu dobrovolníků, kteří pracují na našich projektech.
Tři díly komiksu reflektují skutečné historické události. Jsou to příběhy, které napsal život sám, a my bychom je
asi těžko takto vymysleli. Pokud se někdo z vás na obrázcích nebo v charakteristikách pozná, věřte, že podobnost
není čistě náhodná.
Poděkování na závěr patří dobrovolníkům z představenstva a pracovních skupin, pomáhajícím na našich projektech. Můj obdiv patří samozřejmě i týmu kanceláře. Byli jste dobří!
Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Kdo a proč tvoří ČRDM
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 2011 ČRDM sdružovala 102 členských organizací, včetně devíti krajských rad mládeže. 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.
Mezi členy ČRDM patří sdružení velká 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 2011 do ČRDM vstoupily
3 nové organizace: Slezská diakonie, Hnutí Žebřík a Permalot.

ČRDM
Název: Česká rada dětí a mládeže
Adresa: Senovážné nám. 977/24, Praha 1, 116 47
Telefon: 234 621 209
Fax: 234 621 541
E-mail: sekretariat@crdm.cz
Číslo registrace: VS/1-1/36517/98-R ze dne: 23. 6. 1998
IČO: 68379439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Senovážné nám. 32
číslo účtu: 133 070 299 / 0300
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Stav po 35. Valném shromáždění ČRDM;
s hvězdičkou* jsou uvedena sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2011

Subjekt
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počet
členů
celkem

1

AFS Mezikulturní programy, o.s.

2

AIESEC Česká republika

341

3

Asociace debatních klubů, o. s.

286

4

Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s.

6402

5

Asociace malých debrujárů České republiky, o. s.

2299

6

Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.

4693

7

Asociace turistických oddílů mládeže České republiky (Asociace TOM ČR, A-TOM)

8714

8

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky

9402

9

AZIMUT

10

Boii

11

Česká tábornická unie o. s.

12

Československý zálesák - svaz pro pobyt v přírodě

80

208
36
6819
128

13

Český svaz chovatelů

14

DC

15

Dětské umělecké studio – DUS Milevsko

16

Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů o. s.

17300
682
21
518

17

Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

18

ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o. s.

3580

19

ELSA Česká republika

328

20

Erasmus Student Network Česká republika, o. s.

462

21

EXPEDICE NATURA

460

22

Folklorní sdružení České republiky

23

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej

24

Hnutí Brontosaurus

25

13783
212
1136

25

Hnutí Žebřík o.s *)

48

26

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary

31

27

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

37

28

Informační centrum oddílů a klubů o. s.

36

29

Jihomoravská rada dětí a mládeže

30

Jockey Club Malý Pěčín

31

Junák – svaz skautů a skautek ČR

32

Klub dobré zprávy

0
31
45254
17

33

Klub Domino, Dětská tisková agentura

34

Klub mladých Filadelfia

35

KLUB PATHFINDER

36

Klub přátel umění v České republice, o. s.

70

37

Klub úplně fantastické rekreace

57

38

Koala

39

Kolpingovo dílo České republiky o. s.

40

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, o. s.

41

Křesťanské sdružení BENJAMIN, pobočka 04

42

KVĚT – Sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR

43

Lačhe Čhave

91
332
2705

3
737
0
31
1284
8

5
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44

Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League

1039

45

Lípa 2

46

Mládež Českého červeného kříže

462

47

Mladí konzervativci, o. s.

833

45

48

Mladí sociální demokraté

1187

49

Moravská hasičská jednota o. s.

3826

50

NTS TEXAS RANGERS

51

o. s. Filadelfie

52

Občanské sdružení Altus

14

53

Občanské sdružení Blesk

109

54

Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC

218

55

Občanské sdružení GAUDOLINO

10
8

22

56

Občanské sdružení HNUTÍ GO!

50

57

Občanské sdružení Letní dům

20

58

Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice

31

59

Občanské sdružení Rokršti

62

60

Permalot *)

20

61

Pionýr

62

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže

63

Prázdninová škola Lipnice, o. s.

15799
0
242

64

Príma děti

21

65

Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu

26

66

Projekt Odyssea

17

67

Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy

0

68

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

0

69

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje

0

70

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

0

71

Royal Rangers v ČR

1113

72

Salesiánské hnutí mládeže

2379

73

Salesiánské kluby mládeže

1189

74

Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA

327

75

SDO Vlčata Rabštejnská Lhota

67

76

Sdružení FILIA

25

77

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS)

78

Sdružení Klubko

51052
63

79

Sdružení Mladých ochránců přírody

80

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s.

3148
500

81

Sdružení Roztoč

411

82

Sdružení RUBÍN Valašské Klobouky

12

83

Sdružení turistických a tábornických oddílů

95

84

SEM v České republice – Sdružení evangelické mládeže *)

106

85

Slezská diakonie

215

86

SMARAGD

81

87

SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje

88

Spojené ruce

0

89

Společenství harmonie těla a ducha

190

90

Společenství Romů na Moravě

305

91

Středisko Radost, občanské sdružení

703

92

Středočeská rada pro děti a mládež

93

STUD Brno

37

94

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj

26

62

0

95

T. O. Lvíčata

51

96

T. O. Střelka

35

97

TERCIA VOLTA

91

98

Together Czech Republic

99

Velký vůz

105
30

100 YMCA v České republice

4243

101 ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě

7895

102 Zeměpisná společnost Morava

55

103 ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc

16

104 Život trochu jinak

28

Celkem jednotlivá sdružení

227403
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Orgány ČRDM
Předseda ČRDM:

Revizní komise ČRDM

• Aleš Sedláček
(Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League)

Předseda

Představenstvo ČRDM:
Místopředsedové

• Jan Cieslar – 1. místopředseda
(Junák – svaz skautů a skautek ČR)
• Ondřej Šejtka – místopředseda
(Asociace TOM ČR)

Členové
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)
Martin Paclík (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)
Tomáš Navrátil (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Miroslav Jungwirth (Pionýr)
Lenka Dvořáková(Expedice Natura)
Jan Husák (AFS Mezikulturní programy, o. s.)
Michaela Humlová (Elsa Česká republika)
Kamil Zeman – do dubna 2011
(Together Czech Republic)
Jana Jílková – do dubna 2011
(AVZO ČR)
Jan Burda – od dubna 2011
(Komora krajských rad)
Ondřej Mánek – od dubna 2011
(Folklorní sdružení České republiky)
Zbyněk Šolc – od dubna 2011
(Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s.)

• Josef Valter
(Občanské sdružení Děti bez hranic)

Členové
•
•
•
•

Jindřich Červenka (Pionýr)
Marie Světničková (AKSM)
Michal Sojka (SH ČMS)
Jakub Gejdoš (ELSA ČR)

Kancelář ČRDM:
• Petra Chourová
ředitelka kanceláře
• Blanka Lišková
projektová manažerka Bambiriády
• Jiří Majer
šéfredaktor časopisu Archa
• Marek Krajči
webmaster crdm.cz, zahraniční sekretář
• Petr Molka
webmaster serveru Adam.cz
• Michala Kateřina Rocmanová
grafička časopisu Archa,
vedoucí redaktorka serveru Adam.cz
• Oldřich Bystroň
ekonom
• Anna Winterová
účetní

Zastupování ČRDM
v jiných organizacích
a institucích
Komora mládeže MŠMT

• Aleš Sedláček, Tomáš Novotný, Petr Halada,
Josef Výprachtický

Řídící výbor ČNA „Mládež“
• Aleš Sedláček

Rada vlády
pro nestátní neziskové organizace
• Aleš Sedláček

Výbor pro práva dítěte
• Aleš Sedláček

Evropský hospodářský a sociální výbor
• Pavel Trantina

Česká komise pro UNESCO
• Aleš Sedláček

• Jan Husák, Jiří Let, Jana Votavová
projektoví manažeři projektu
Kecejme do toho – Strukturovaný dialog mládeže
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Bambiriáda 2011
Bambiriáda je bezkonkurenčně největší příležitostí pro představení činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času v České republice, bylo tomu tak i v roce 2011. Bambiriáda se konala v 17 městech pro více než sto čtyřicet
tisíc návštěvníků. Bambiriáda 2011 se stala oficiální akcí Evropského roku dobrovolnictví. Na všech Bambiriádách se
prezentovaly i projekty ČRDM, a to: Kecejme do toho a Kam chodit, v některých i projekt Chrudimsko-Hlinecko. Celková návštěvnost ročníku 2011 byla bohužel nižší než v minulých letech. Bylo to způsobeno velkými výkyvy počasí.
Zatímco v Praze téměř nepršelo a počet návštěvníků zde byl velmi vysoký (63 tisíc), v některých městech byla situace
přesně opačná. Někde došlo vlivem silného nárazového větru k poškození stanů a posléze ke zničení celé expozice.
I přes tuto situaci se povedlo provoz Bambiriády obnovit
a následující den pokračovat. Ve všech městech byla Bambiriáda provázaná s lokální samosprávou, ve většině pak
přímo s krajskou samosprávou. Výjimkou nebyla ani účast
poslanců a senátorů. Pořadatelé ve všech městech, dle našich zjištění na místě, prezentovali partnery podle uzavřených smluv s ČRDM.
Bambiriáda 2011 se uskutečnila v těchto městech:
České Budějovice, Chebu, Chomutově, Chrudimi, Ivančicích, Jihlavě, Liberci, Milovicích, Náchodě, Ostravě s pobočkami ve Frýdku-Místku a Třinci, Plzni, Praze, Rychnově nad Kněžnou, Zábřehu a Zlíně. Na akci se celkově prezentovalo
přes 300 občanských sdružení dětí a mládeže a nepřeberné množství účinkujících na pódiu se svými tanečními nebo
pěveckými vystoupeními. Díky mediální podpoře bylo uveřejněno přes 300 článků a informací o akci.
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Celostátní záštity nad Bambiriádou 2011 převzali:
• RNDr. Petr Nečas – předseda vlády České republiky,
• Mgr. Josef Dobeš – ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
• RNDr. Alexandr Vondra – ministr obrany a
• armádní generál Ing. Vlastimil Picek – náčelník Generálního štábu AČR.

Kamchodit.cz – Databáze míst mimoškolní výchovy
Projekt Kamchodit v podobě interaktivní mapy fungoval také během
roku 2011. Stále nabízel dětem a rodičům informace o možnostech
trávení volného času v okolí jejich bydliště či školy. Na stránkách projektu se zobrazují klubovny, DDM, mateřská centra, sportoviště, veřejná hřiště apod. Během roku 2011 se nám podařilo rozšířit množství
záznamů na 3500 ve více než 800 sídlech ČR. V listopadu 2011 byla
na mapu přidána místa, kde byla vysazena svatoanežská lípa v rámci
projektu Stromy Anežky České. Projekt byl propagován na Bambiriádě ve všech městech, dále pak na CVVZ v Hradci Králové.

Stromy Anežky České
V rámci Evropského roku dobrovolnictví ČRDM realizovala projekt
Stromy Anežky České. Během projektu bylo po České republice
v jednotném termínu 5.–6. 11. 2012 vysazeno 111 svatoanežských
lip, stromy vysadily skupiny dětí a mládeže. Konkrétně se jednalo
o lípu srdčitou (Tilia Cordata „Roelvo“), která tak připomněla 800 let
od narození významné české panovnice, která se právem považuje za
„první dobrovolnici“. U každého ze stromů byla umístěna informační
tabule, která informuje o svaté Anežce, celém projektu a ČRDM. Díky
vysazení stromů vznikla poutní místa, která byla zanesena do interaktivní mapy Kamchodit.cz.

Kecejme do toho I. a II.
V roce 2011 ČRDM pokračovala s realizací projektu Kecejme do toho I, kdy projektový tým uspořádal workshopy a diskuse na témata státní maturita, poplatky na VŠ, legalizace marihuany, šikana a kyberšikana, podpora mladých rodin
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a sexuální výchova na školách. Všechna tato témata si vybrali sami účastníci
projektu pomocí hlasování na stránkách www.kecejmedotoho.cz. Ke všem
tématům byla na závěrečné konferenci v dubnu přijata stanoviska za mladé účastníky projektu. Jednotlivá stanoviska jsme poté prezentovali patřičným institucím, politicky činným zástupcům i médiím. O jednotlivých
krocích z projektu Kecejme do toho I se lze dočíst v publikaci Strukturovaný
dialog mládeže, která vyšla v létě 2011.
Projekt Kecejme do toho si získal velmi dobrý mediální ohlas. S jednotlivými výstupy projektu se mohli postupně
seznamovat čtenáři DNES či posluchači Českého rozhlasu – Radia Wawe. Dařilo se nám pravidelně publikovat v tištěných i internetových médiích.
Do prvního ročníku projektu se zapojilo více než 3500 mladých lidí, z toho 700 se aktivně účastnilo debat ve městech
v rámci celé ČR.
V červenci začal projektový tým realizovat druhý ročník participačního projektu Kecejme do toho. V září proběhla
zahajovací Kecejme do toho Ska party v Lucerna Music baru, kam přišlo přes 700 mladých lidí. Pro druhý ročník byla
odhlasována 3 národní témata, a to veřejný prostor a my, praxe a stáže pro mladé a extremismus a xenofobie v ČR. Inovací projektu je vznik pracovní skupiny EU, která se pravidelně schází, je složena z mladých lidí ze sdružení dětí a mládeže a neformálních jedinců a reaguje na události v oblasti politiky mládeže EU. Projekt budeme realizovat i v roce
2012.
Projekt Kecejme do toho je realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu Mládež v akci a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Partnerem projektu je Národní parlament dětí a mládeže a mediálním partnerem je
Radio Wave.

Členské karty a Karty mládeže
(EURO<26)
ČRDM se rozhodla rozšířit servis svým členům o vyjednávání skupiny slev, která by snížila finanční zatížení při aktivitách sdružení dětí
a mládeže. Díky tomu v roce 2011 zahájila jednání o převodu licence
na správu Karet mládeže EURO<26 v ČR se sdružením Karty mládeže
ČR. Během roku se podařilo distribuovat 2 000 slevových karet mezi
členy sdružení dětí a mládeže. V roce 2012 bude funkce karty umožňovat rozšíření na členskou kartu sdružení dětí a mládeže a nadále
bude poskytovat svým držitelům velké množství slev, které budeme
neustále rozšiřovat.
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Setkání 2011 a další aktivity skupiny Stát
V roce 2011 pracovala skupina ČRDM „Stát“ ve složení Tomáš Novotný (koordinátor skupiny), Aleš Sedláček, Josef
Výprachtický, Petr Halada.
Pracovní skupina se v roce 2011 zaměřila převážně na kontakty se zástupci ministerstva školství. Nelze však pominout
významnou návštěvu hned zkraje roku – v lednu exponenty ČRDM Aleše Sedláčka, Petra Haladu, Tomáše Novotného
a Bořka Slunéčka přijal ministerský předseda České republiky Petr Nečas. Naši práci premiér ocenil a podpořil, ujistil
nás svou setrvalou pozorností problematice neziskových spolků našeho typu.
Mimořádně vstřícný byl šéf školského resortu Josef Dobeš – během roku 2011 nás přijal dvakrát, vždy k věcnému,
neformálnímu rozhovoru. Z obou návštěv jsme si odnášeli příslib, že rozpočet odboru mládeže bude posílen. Dlužno
konstatovat, že tento slib ministr Dobeš vždy obratem splnil.
Mnoho času zabrala pracovní skupině snaha vyladit stanoviska s novým ředitelem Odboru pro mládež MŠMT Michalem Urbanem, zejména ohledně financování základních potřeb sdružení vs. „nadstavbových“ aktivit odboru – zástupci
pracovní skupiny se snažili přesvědčit ředitele odboru o svém názoru, že v dobách, kdy dochází ke krácení dotačních
prostředků, je třeba v první řadě zajistit základní potřeby dlouhodobě pracujících sdružení.
I v roce 2012 pokračovaly kontakty s poslanci, kteří se zajímají o problematiku sdružení. Skupina „Stát“ iniciovala novelu vyhlášky o zotavovacích akcích, na které dále pracovala pracovní skupina pro zdravotní legislativu. Skupina „Stát“
dále jednala o definici „zotavovací“ akce v zákoně o veřejném zdraví, to když ministerstvo mělo opět snahu snížit
počet osob z 30 na 20, což by sdružením pořádajících tábory způsobilo značné komplikace.
V prosinci se uskutečnilo tradiční předvánoční „Setkání“, tentokrát v prostorách historického sálu Konírny Nostického
paláce – sídla ministerstva kultury – v Praze na Malé Straně. Na programu byla témata, která jsou úzce spjata s neziskovými sdruženími dětí a mládeže, jako např. loterijní zákon a snaha o využití části výnosů loterií i na podporu mládeže,
veřejná prospěšnost, spolkové právo v novém občanském zákoníku a věcný záměr novelizace zákona o dobrovolnické službě. Řečníky na setkání byli Ing. Petr Bratský, RNDr. Tomáš Řehák, Mgr. Petr Pavlok a Mgr. Alena Hájková, Mgr. Michal Urban. V auditoriu se sešlo několik desítek zástupců sdružení dětí a mládeže. Při této slavnostní příležitosti také
převzal Cenu Přístav starosta Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Ing. Ondřej Přenosil.

Cena ČRDM Přístav
V roce 2011 se konal jubilejní, desátý ročník udílení Ceny ČRDM Přístav. Cenou Přístav jsou oceňováni dobrovolní i profesionální zástupci veřejné správy a samosprávy, kteří působí na místní
či regionální úrovni, za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu
rozvoji. V tomto roce bylo možné nově navrhovat na tuto cenu i kandidáty z řad podnikatelů na
místní a regionální úrovni. Nově tak může být udělena cena fyzickým i právnickým osobám.
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Cenou přístav byli oceněni: Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty Městské části Praha 3, Ing. Ondřej Přenosil, starosta
města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Tomáš Fúsek, zaměstnanec Městského úřadu Mikulášovice, Mgr. Stanislav
Folwarczný, 1. místostarosta města Český Těšín a dále Cenu ČRDM přístav získaly společnosti: Gnosis s.r.o., vydávající
Učitelské noviny a E.ON Česká republika, s.r.o.

Chrudimsko – Hlinecko
ČRDM se v rámci Bambiriády 2011 zaměřila kromě prezentace desítek
organizací také na podporu cestovního ruchu dětí a mládeže. Pilotně se
jedná o turistickou oblast Chrudimsko – Hlinecko, která nabízí řadu zajímavých míst pro aktivity dětských a mládežnických oddílů, stejně jako
pro rodiny či školní výlety.
ČRDM k tomuto projektu vydala propagační materiály, které byly k dispozici nejen na bambiriádních stáncích, ale
budou k dostání například i v informačních centrech. Jedná se o brožuru o krajině zážitků, která je napsaná zábavnou,
ale naučnou formou. Další materiál se týká tábořišť na Chrudimsku-Hlinecku a třetí je skládačka toho „nej“ v regionu.
Výběr TOP dětských míst odcestoval do Prešovského kraje: je napsán také ve slovenštině a přes Radu mládeže Prešovského kraje se má dostat k cílové skupině.
Na materiálech, které byly vydány s podporou Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod, spolupracovali i místní partneři: Občanské sdružení Altus, které je členským sdružením ČRDM, a Mikroregion Chrudimsko.
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V roce 2011 Česká rada dětí a mládeže opět reprezentovala českou mládež navenek vzhledem k Evropským a světovým institucím.

Spolupráce s Evropským fórem mládeže
V roce 2011 se ČRDM aktivně zapojovala do aktivit Evropského fóra mládeže. Kromě
obligátních statutárních jednání a setkání se zástupci ČRDM účastnili i řady seminářů
k jednotlivým pracovním otázkám např. právům mládeže, reprezentovali projekty Rady
na Evropské dobrovolnické „vesničce“, která se pořádala před Evropským parlamentem,
a ČRDM podpořila i síťování nově vzniklých národních rad ze střední a východní Evropy
a balkánských zemí. ČRDM se také zapojila aktivně do podpory lobbyingu za samostatný evropský program pro mládež. Oceněna byla i iniciativa ČRDM realizovat celoevropský výzkum o dopadech neformálního vzdělávání v organizacích dětí a mládeže
na zaměstnanost – zástupce ČRDM se stal i v této otázce konzultantem pro celoevropské konsorcium.

Bilaterální výměna zástupců sdružení dětí a mládeže s Izraelem
Ve dnech 22. – 28. 8. 2011 proběhla v Praze a okolí česká část výměnného projektu ČR – Izrael, který ČRDM pořádala
v spolupráci s Radou hnutí mládeže v Izraeli (CYMI). Do ČR přicestovalo 8 zástupců izraelských mládežnických organizací, kteří se zde zúčastnili programu připraveného týmem českých účastníků. Program zahrnoval poznávání práce
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v českých dětských a mládežnických organizacích, seminář o národnostních menšinách v ČR, exkurzi Prahou i nedávnou českou historií. K vrcholům české části nepochybně patřila návštěva památníku Terezín.
Izraelská část se konala od 21. do 27. 11. 2011. 8 českých mladých účastníků zavítalo do izraelských hnutí mládeže, aby
se dověděli o tamější práci s mládeží, dále se podívali i do kibucu a muzea Jad Vašem, kde měli rovněž workshop s tematikou holocaustu. Součástí programu byl i seminář o problematice izraelsko-palestinského konfliktu. Kromě toho
účastníci navštívili pamětihodnosti a zajímavá místa Jeruzaléma a Tel Avivu, jakož i Mrtvé moře, Galileu či Masadu.
Na prosincovém setkání projektových manažerů ČRDM i CYMI v Tel Avivu byla výměna oběma stranami zhodnocena
jako úspěšná a byly probrány možnosti spolupráce na navazujícím výměnném projektu v roce 2012.

Bilaterální výměna ČR – Korejská republika
Po uskutečnění české části v roce 2010 pokračoval začátkem září 2011 dvoustranný projekt výměny mládeže s Korejskou republikou. 10 zástupců českých mládežnických sdružení provázených mladými Korejci strávilo deset dní
poznáváním lidí, kultury, historie a zvyků této vzdálené země. Účastníci navštívili ústředí tamějších sdružení, mediální
centrum pro mladé, „Továrnu na nápady“, učili se korejské písmo, zhlédli divadelní představení i baseballový zápas.
Na programu bylo i oficiální setkání na Ministerstvu pro rodovou rovnost a rodinu, do jehož kompetence spadal tento
výměnný program.
Kromě Soulu účastníci zavítali i do města Daejeon, kde se na místním gymnáziu setkala s ohromným zájmem studentů prezentace České republiky a její kultury, kterou členové české delegace připravili. S členy debatního klubu DeBridge z místní mezinárodní univerzity Solbridge pak diskutovali, zda se má sjednotit Severní a Jižní Korea. Ve městě
Cheongju pro změnu účastníci pomohli v ekologickém parku obnovit malé jezírko pro ropuchy. Jeden z dnů v rámci
programu patřil i výletu na vojenské strážní posty při hranici se Severní Koreou.
Nabitý program výměny mládeže účastníkům umožnil objevit novou kulturu a nalézt nové přátele.

ČRDM a krajské rady dětí a mládeže
V České republice působí dvanáct krajských rad dětí a mládeže, z nichž je devět je členem ČRDM. Krajské rady sdružují
v krajích desítky organizací z řad místních sdružení i krajských organizací celostátních organizací. Na základě stanov
ČRDM a dalších usnesení je místním sdružením doporučován vstup do příslušných krajských rad. V roce 2011 se tak
i v několika případech stalo.
Stejně jako v minulých letech i v roce 2011 působila při ČRDM Komora krajských rad. Jejím mluvčím byl i v roce 2011
Jan Burda z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, který je zároveň členem Představenstva ČRDM. Na jednání Komory
jsou zváni i zástupci krajských rad, kteří nejsou členy ČRDM.
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Celá komora i jednotlivé krajské rady se během roku snažily aktivně působit ve prospěch členských organizací
v krajích – například se podílí na vyjednávání podmínek dotačních titulů na krajských úřadech, jsou členy nejrůznějších komisí a organizátory Bambiriád.
Jednotlivé krajské rady jsou zcela samostatnými sdruženími, která mají svoje specifika. Na pravidelných setkáních
proto dochází k výměně zkušeností a projektových námětů. Dochází také ke spolupráci na společných projektech
(například Malá energetická akademie, na které se v roce 2011 podíleli krajské rady z Jihočeského, Jihomoravského,
Zlínského kraje a Vysočiny). Králové hradecká krajská rada byla v roce 2011 jedním z organizátorů CVVZ.

Publikační činnost
Zpravodaj ARCHA
V roce 2011 jsme pokračovali ve vydávání tištěného nekomerčního zpravodaje Archa – jednalo se již o třináctý ročník;
který po letech přinesl výraznější změnu grafické podoby zmíněného zpravodaje. Vydavatel zároveň přikročil i k další inovaci, když s prvním číslem tohoto
ročníku odstartoval uveřejňování elektronické verze Archy na zpravodajském
serveru ADAM.cz.
Ediční smysl vydávání Archy nicméně
zůstává stále týž: spočívá především
v oblasti propagace (Archa plní roli „výkladní skříně“ ČRDM, členských sdružení a jejich aktivit). Zpravodaj je zároveň mediálním prostorem nabízeným bez
rozdílu všem členům ČRDM. V roce 2011 jsme vydali celkem šest čísel Archy
včetně speciálu tematicky zaměřeného na Bambiriádu.
Během celého roku Archa vycházela celobarevně. Průměrný náklad zpravodaje ČRDM čítal 1000 výtisků – zde došlo k úspornému snížení o cca 700 kusů.
Všechna čísla časopisu Archa jsou rovněž uložena v elektronické podobě
na internetových stránkách ČRDM (www.crdm.cz).
Témata Archy v roce 2011:
1. pololetí

2. pololetí

• Nejen podsady a kotlík

• Prázdniny, jak mají být

• Exempla trahunt – příklady táhnou

• Evropský rok dobrovolnictví a dětská sdružení

• Bambiriáda 2011 (dvojčíslo)

• S pomocí Boží
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Internetový portál ADAM.cz
ADAM.cz – internetový zpravodajský a informační portál – propaguje na veřejnosti
práci sdružení dětí a mládeže, center volného času a neziskového sektoru vůbec. Snaží
se také pohotově reagovat na aktuální dění ve světě i u nás, jako jsou výročí, volby, ale
i pomoc a podpora lidí v nouzi či při přírodních katastrofách.
V roce 2011 řada článků souvisela s tematikou Evropského roku dobrovolnictví. Mezi
nejzajímavější a nejčtenější patřily dále například zprávy, týkající se činnosti samotné
České rady dětí a mládeže či její skupiny Stát, která hájí zájmy sdružení dětí a mládeže
při jednáních s politickou reprezentací. Mezi další přitažlivá témata patřila Cena Přístav, prázdniny nebo pozvánky na nejrůznější akce sdružení.
Server Adam se snaží oslovovat široké spektrum čtenářů a mapovat každodenní život členských sdružení ČRDM – publikuje reportáže z činnosti, pozvánky na akce, soutěže, tábory, mezinárodní výměny mládeže i recenze příruček.
ADAM.cz poskytuje kromě zpravodajského a informačního servisu sdružení dětí a mládeže široký komplex dalších
služeb, které jsou určeny především pro členská sdružení ČRDM. Jedná se například o webhosting internetových prezentací těchto sdružení nebo provoz e-mailových schránek.
V roce 2011 se prohloubilo napojení serveru ADAM.cz na sociální sítě jako např. Facebook, Twitter apod.
V průběhu roku se připravovala dlouho plánovaná inovace vzhledu stránek ADAMa. Koncem roku 2011 na technickou
inovaci navázala nová grafická podoba, která se diametrálně liší od starší verze zejména velkými obrázky, ale také
uspořádáním rubrik. Do zpravodajství jsou zakomponovány nejen multimediální prvky (audio a video) vlastní tvorby
i převzaté, ale i zpravodajství prostřednictvím RSS z dalších informačních stránek (NICM, MŠMT – odbor pro mládež,
Dobrovolnik.cz) souvisejících s aktivitami sdružení dětí a mládeže.
V nové podobě byl ADAM spuštěn koncem roku a podle ohlasu čtenářů je změna přijímána a hodnocena jako výrazné
zlepšení přehlednosti a modernizace stránek.
V roce 2011 bylo na stránkách ADAM.cz publikováno 705 zpráv (369 článků, 284 bleskovek, 40 aktualit a 12 sloupků).
Návštěvnost stránek ADAM.cz je měřena pomocí aplikace Google Analytics, Toplist a prostřednictvím interní statistiky
redakčního systému.
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Další podpora sdružení dětí a mládeže
Pojištění
Pojištění patří mezi základní servis ČRDM, kterým poskytujeme našim členským sdružením potřebnou jistotu pro samostatnou práci s dětmi a mládeží. ČRDM už léta administruje kvalitní úrazové pojištění pro sdružení dětí a mládeže
a rovněž i několik dalších druhů pojištění.
V roce 2011 jsme díky podpoře ze státní dotace prostřednictvím MŠMT mohli opět zajistit určitý standard jak v oblasti
úrazového pojištění, tak v oblasti odpovědnosti za škodu. Počet pojištěných výrazně vzrostl, což se projevilo na celkových vyšších nákladech za pojištění.
Odpovědnostní pojištění
Ze státní dotace byly paušálně pojištěny tři skupiny dobrovolných pracovníků: vedoucí dětského kolektivu, hlavní
vedoucí letního tábora a statutární zástupci organizačních jednotek sdružení.
Počet pojištěnců v roce 2011: 21 069
Úrazové pojištění
Ze státní dotace byli pojištěni členové pojištěných sdružení i všichni ostatní účastníci jejich akcí, a to včetně akcí veřejných.
Počet pojištěnců v roce 2011: 235 409
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Náklady a výnosy
dle podprojektů
(středisek)
(v tisících Kč)

Projekt
Bambiriáda

Z dotací
(MŠMT, ESF)

Z vlastních
zdrojů

% dotace

5 591

3 163

2 428

57 %

Adam

792

637

155

80 %

Archa

468

468

0

100 %

6 047

5 765

283

95 %

355

261

94

74 %

53

53

0

100 %

3 694

2 300

1 395

62 %

93

93

0

100 %

Pojištění
Zahraničí
Semináře, setkání
Kancelář
Kam chodit
Právní servis

10

10

0

100 %

Strukturovaný dialog

434

434

0

100 %

Finanční gramotnost

1 216

1 216

0

100 %

50

50

0

100 %

Chrudimsko - Hlinecko

542

269

274

50 %

Od kolébky do práce

147

145

2

99 %

Spolupráce ČR a Korea

201

150

51

75 %

Stromy Anežky České

314

194

120

62 %
100 %

Evropský rok dobrovolnictví

Kecejme do toho II.
Celkem
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Náklady
celkem

664

664

0

20 673

15 873

4 801

Výkaz zisků a ztrát za rok 2011
A
A.I.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem

716

A.I.1. Spotřeba materiálu

553

A.I.2. Spotřeba energie
A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
A.I.4. Prodané zboží
A.II.

A.III.

A.IV.
A.V.

Služby celkem

43
111
9
8879

A.II.5. Opravy a udržování

158

A.II.6. Cestovné

795

A.II.7. Náklady na reprezentaci

109

A.II.8. Ostatní služby

7817

Osobní náklady celkem

3392

A.III.9. Mzdové náklady

2536

A.III.10 Zákonné sociální pojištění

766

A.III.12 Zákonné sociální náklady

42

A.III.13 Ostatní sociální náklady

48

Daně a poplatky celkem

1

A.IV.16. Ostatní daně a poplatky

1

Ostatní náklady celkem
A.V.21. Kursové ztráty
A.V.22. Dary

A.VII.

Celkem
v tis. Kč

6130
2
10

A.V.24. Jiné ostatní náklady

6118

Poskytnuté příspěvky celkem

1513

A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

1469

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

44
20631
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Výkaz zisků a ztrát za rok 2011
B

Výnosy

B.I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

3420

B.I.2 Tržby z prodeje služeb

3420

B.IV.

Ostatní výnosy celkem
B.IV.15. Úroky
B.IV.16. Kursové zisky
B.IV.18. Jiné ostatní výnosy

B.VI.

B.VII.

C

Přijaté příspěvky celkem

22

172
11
1
160
1373

B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)

814

B.VI.28. Přijaté členské příspěvky

559

Provozní dotace celkem

15975

B.VII.29. Provozní dotace

15975

Výnosy celkem

20940

Výsledek hospodaření před zdaněním
C.I.34. Daň z příjmů

D

Celkem
v tis. Kč

Výsledek hospodaření po zdanění

309
21

288

Rozvaha k 31. 12. 2011
AKTIVA

1. 1. 2011
v tis. Kč

31. 12. 2011
v tis. Kč

0

0

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

95

95

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

95

95

517

317

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

81

11

436

306

-612

-412

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku

-95

-95

A. IV. 7. Oprávky k samostatným movitým věcem

-81

-11

-436

-306

3 949

4 858

Pohledávky celkem

161

804

B. II. 1. Odběratelé

43

83

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

47

364

B. II. 5. Ostatní pohledávky

69

37

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci

0

4

B. II. 8. Daň z příjmů

0

88

B. II. 18. Dohadné účty aktivní

2

228

3 516

3 552

65

223

3 451

3 329

272

502

45

35

227

467

3 949

4 858

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku
B
B.II.

B.III.

B. Krátkodobý majetek celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem
B. III. 1. Pokladna
B. III. 3. Účty v bankách

B.IV.

Jiná aktiva celkem
B. IV. 1. Náklady příštích období
B. IV. 2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
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Rozvaha k 31. 12. 2011
PASIVA

1. 1. 2011
v tis. Kč

31. 12. 2011
v tis. Kč

1 390

1 678

A.

A. Vlastní zdroje celkem

A.I.

Jmění celkem

446

446

A. I. 1. Vlastní jmění

446

446

Výsledek hospodaření celkem

944

1 232

A.II.

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

B.
B.III.

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

489

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

455

944

2 559

3 180

302

490

4

37

B. III. 3. Přijaté zálohy

16

19

B. III. 4. Ostatní závazky

45

21

Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
B. III. 1. Dodavatelé

B. III. 8. Daň z příjmů
B. III. 9. Ostatní přímé daně

B.IV.

24

288

109
1

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty

80

57

B. III. 22. Dohadné účty pasivní

47

356

2 257

2 690

B. IV. 1. Výdaje příštích období

162

45

B. IV. 2. Výnosy příštích období

2 095

2 645

PASIVA CELKEM

3 949

4 858

Jiná pasiva celkem

• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy;
• partnerům Bambiriády: Pojišťovně České spořitelny, a.s., Zastoupení Evropské komise v ČR, Ministerstvu
obrany, Armádě ČR, Českým drahám, VŠCHT Praha, Nadačnímu fondu Albert, Zdravotní pojišťovně
Ministerstva vnitra, Městské části Praha 6, Magistrátu hl. m. Prahy, mediálním partnerům – Právu, Rádiu
Impuls, Učitelským novinám, serveru Alík.cz, Mateřídoušce, Mamince, Sluníčku, a všem dalším regionálním
partnerům;
• 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 2011 v Praze: členům organizačního štábu a Skautské ochranné
službě, všem ředitelům a ředitelkám muzeí a kulturních památek za umožnění volného či zvýhodněného
vstupného;
• členům pracovních skupin ČRDM;
• členským sdružením ČRDM a jejich aktivním zástupcům za příspěvek k činnosti ČRDM;
• Skupině ČEZ za podporu při realizaci projektu Stromy Anežky České;
• a mnoha dalším dobrovolníkům a příznivcům.
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ČRDM – Czech Council of Children and Youth in 2011
Czech Council of Children and Youth (ČRDM) was established in July 1998 by eight organisations of children and youth.
ČRDM is the reliable partner of government administration in the Czech Republic. It is composed of around 100 nongovernmental children and youth organisations with more than 200 000 individual members.
The mission of the ČRDM
is to promote conditions for quality life and overall development of children and young people. ČRDM fulfils 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, organisations 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 2011
is a unique presentation of leisure time activities offered by children and youth associations and leisure time centres
in the Czech Republic. In 2011 it was held from 26th to 29th May in 17 towns and cities and altogether it welcomed more
than 140 000 visitors.
Other PR and lobbying activities
Award of the ČRDM Přístav – The award is intended for local administration’s politicians, entrepreneurs and companies
for their support of non-formal educational activities of / with children and youth. 4 politicians and 2 companies were
awarded in 2011.
Meeting 2011 –Representatives of children and youth associations joined by important politicians discussed current
issues influencing youth work, namely the legislation on volunteering, lottery games and the new Civil Code.
Project Kamchodit
(WhereToGo) continued in 2011. It is an interactive map, which allows children and their parents to learn easily, where
in the neighbourhood they can spend their free time (club-rooms, sport grounds etc.).
Trees of Agnes of Bohemia
Our contribution to the European Year of Volunteering 2011 was the project Trees of Agnes of Bohemia. During the
weekend 5.–6. 11. 2012 111 lime trees were planted by children and youth groups in the honour of this venerable Czech
saint, who is considered to be the “first volunteer”. The position of each tree can be found in the interactive map Kamchodit.cz, so they can serve as “pilgrimage sites” not only for groups that planted them.
Let’s speak into – Structured Dialogue of Youth
In 2011 ČRDM continued with the project of Structured Dialogue of Youth Kecejme do toho (Let’s speak into). Project’s activities included several discussions with young people (on topics like state leaving exams, bullying, legalisation
of marihuana, support of young families etc.), “Ska party” and forming of workgroup concerned with EU youth policy.
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Member Cards and Youth Cards (EURO<26)
ČRDM decided to widen its service by negotiating of discounts for activities with children and youth. Therefore we started negotiations on acquiring of licence to administrate Youth Cards EURO<26 (EYCA) in the Czech Republic. We plan
to use Youth Cards also as member cards in our associations and to further increase the number of discounts.
Chrudimsko – Hlinecko
With this project we aim to support, together with local organisations, tourism of children and youth in the Chrudimsko
– Hlinecko region, which offers many interesting places for activities of associations, groups, families and school trips.
International activities
European Youth Forum –In 2011 we were involved in the activities of the European Youth Forum, like seminars, projects presentations, meetings and networking of newly founded national youth councils in Central and Eastern Europe
and the Balkans. We were also lobbying for an independent European programme for youth.
Bilateral youth exchange with Israel – During one week in the Czech Republic in August and another one in November
in Israel, 8 young Czechs and 8 Israelis were learning about the other country (culture, people, history) and specifics
of youth work in different organisations. They discussed about current topics and visited important places like Terezín,
Jerusalem or Masada. The project was considered successful and it was agreed that it would continue in 2012.
Bilateral youth exchange with Korea – As a follow-up of Czech part in 2010, the Korean part of the exchange took place
in 2011. 10 representatives of Czech youth associations accompanied by young Koreans spent 10 days with getting
to know the people, culture, history and habits of this far country. They also visited local associations and their activities,
discussed with university students and presented the Czech Republic.
ČRDM and regional children and youth councils
Out of the twelve regional children and youth councils, active in the Czech Republic, nine are members of ČRDM
and they are included in the Chamber of Regional Councils. They associate tens of local and regional children and youth
organisations and, together with the Council, try actively to influence conditions for youth work in the regions.
Publications and media
ARCHA Magazine – In 2011, ČRDM published 6 issues of Archa (information magazine about education and use
of the leisure time of children and youth) in new design. Every issue had a different main theme.
ADAM.cz – ADAM.cz is an information Internet portal which aims to promote the work of children and youth associations and the non-profit sector among the public. It also reacts to current events. In 2011 the technical innovations
of the portal were enhanced by a new design.
Other support to children and youth associations
In ČRDM’s Office qualified employees and volunteers devoted their time and skills to the service and support of member
organizations.
Insurance – Insurance belongs among the basic services that ČRDM provides to its member associations to give them
the safe footing they need to work independently with children and youth. ČRDM arranged and administered accident,
third-party-liability and travel insurance for children and youth associations with the insurance company Generali
Pojišťovna a.s. This was possible thanks to the government grant from the Ministry of Education, Youth and Sports.

27

Zpracovali: Eva Beránková, Ondřej Šejtka
Za obsah VZ zodpovídá: Aleš Sedláček
Jazyková korektura: Jiří Majer
Autoři jednotlivých částí VZ: Marek Krajči, Aleš Sedláček, Jiří Majer, Michala Kateřina Rocmanová,
Petr Molka, Oldřich Bystroň, Jan Burda, Tomáš Novotný, Ondřej Šejtka, Eva Beránková, Blanka Lišková
Grafická úprava: Michala K. Rocmanová
Komix: Ondřej Nohejl
Text výroční zprávy byl schválen 36. Valným shromážděním ČRDM dne 26. dubna 2012.
Vydala: Česká rada dětí a mládeže 2012

