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Milí čtenáři výroční zprávy, 

již po čtrnácté Vám přinášíme informace o České radě dětí a mládeže, tento-
krát za uplynulý rok 2012.

Pro někoho to byl rok zděšení nad měnící se legislativou, pro jiné rok pří-
ležitostí k odstranění zmatků a nejistoty, kterou současná právní úprava 
občanským sdružením přináší. ČRDM se snažila být u přípravy všech zákonů, 
které se našeho sektoru dotýkají. Zapojili jsme se i aktivně v rámci platformy 
NNO Partnerství 2014+ do přípravy Evropských fondů na další období.

I v tomto roce jsme uspořádali s našimi lokálními partnery Bambiriádu, nej-
větší 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“.

Proběhl i první ročník nového projektu 72 hodin – Ruku na to!. Zapojilo se 
do něj neuvěřitelných 11 000 účastníků v 225 dobrovolnických skupinách 
po celé republice.

Na podzim jsme se stali plnými členy Evropského fóra mládeže. Stalo se tak 
na valném shromáždění v Mariboru. 

Poděkování na závěr patří dobrovolníkům z představenstva a pracovních 
skupin, všem našim sympatizantům a pomocníkům. Můj obdiv patří samo-
zřejmě i zaměstnancům kanceláře. 

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Úvodem o roce 2012 v ČRDM
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Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je střešní organi-
zací pro sdružení pracující s dětmi a mládeží a v České 
republice plní roli národní rady.

V roce 2012 ČRDM sdružovala 99 členských organizací, 
včetně deseti krajských rad mládeže. Mezi členy ČRDM 
patří sdružení zaměření tábornického či turistické-
ho, kulturního, technického či křesťanského. Některá 
sdružení jsou zaměřena ekologicky, jiná se soustřeďují 
na práci s menšinami či na prevenci sociálně patologic-
kých jevů.

Mezi členy ČRDM patří sdružení velká i docela malá,  
s celostátní či regionální působností. Jsme přesvědče-
ni, že co do velikosti, působnosti i zaměření, všechna 
mají v ČRDM zajištěno přiměřené místo. V roce 2012 do 
ČRDM vstoupila jedna nová organizace: Rada dětí a mlá-
deže Libereckého kraje.

Část I – Kdo a proč tvoří ČRDM

ČRDM
Název: Česká rada dětí a mládeže
Adresa: Senovážné nám. 977/24, Praha 1, 116 47
Telefon: 211 222 860
Fax: 272 049 680
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, č. účtu 133 070 299 / 0300
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Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2012
Stav po 37. Valném shromáždění ČRDM
*) Sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2012

  Název sdružení  Počet členů
 1 AFS Mezikulturní programy, o.s. 85
 2 AIESEC Česká republika 438
 3 Asociace debatních klubů, o. s. 286
 4 Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s. 6720
 5 Asociace malých debrujárů České republiky, o. s. 2340
 6 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 4862
 7 Asociace turistických oddílů mládeže České republiky 8746
 8 Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR 8305
 9 AZIMUT 205
 10 Boii 34
 11 Česká tábornická unie o. s. 6827
 12 Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě 127
 13 Český svaz chovatelů 2370
 14 DC 703
 15 Dětské umělecké studio – DUS Milevsko 20
 16 Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů o. s. 556
 17 Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 3403
 18 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o. s. 10
 19 ELSA Česká republika 302
 20 Erasmus Student Network Česká republika, o. s. 510
 21 EXPEDICE NATURA 361
 22 Folklorní sdružení České republiky 14040
 23 Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 218
 24 Hnutí Brontosaurus 1061
 25 Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary 28
 26 Hnutí Žebřík o.s 48
 27 INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 35
 28 Jockey Club Malý Pěčín 38
 29 Junák – svaz skautů a skautek ČR 45587
 30 Klub dobré zprávy 19
 31 Klub Domino, Dětská tisková agentura 119
 32 Klub mladých Filadelfia 315
 33 KLUB PATHFINDER 2845
 34 Klub přátel umění v České republice, o. s. 73
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 35 Kolpingovo dílo České republiky o. s. 712
 36 Křesťanské sdružení BENJAMIN, pobočka 04 24
 37 KVĚT – Sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR 1284
 38 Lačhe Čhave 16
 39 Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League 1035
 40 Lípa 2 47
 41 Mládež Českého červeného kříže 462
 42 Mladí konzervativci, o. s. 868
 43 Mladí sociální demokraté 946
 44 Moravská hasičská jednota, o. s. 4071
 45 o. s. Filadelfie 8
 46 Občanské sdružení Altus 14
 47 Občanské sdružení Blesk 106
 48 Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 225
 49 Občanské sdružení GAUDOLINO 23
 50 Občanské sdružení HNUTÍ GO! 50
 51 Občanské sdružení Letní dům 20
 52 Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice 31
 53 Občanské sdružení Rokršti 65
 54 Permalot 22
 55 Pionýr 15107
 56 Prázdninová škola Lipnice, o. s. 266
 57 Príma děti 19
 58 Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu 30
 59 Projekt Odyssea 20
 60 Royal Rangers v ČR 1144
 61 Salesiánské hnutí mládeže 2112
 62 Salesiánské kluby mládeže 1469
 63 Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA 318
 64 SDO Vlčata Rabštejnská Lhota 58
 65 Sdružení FILIA 25
 66 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 49964
 67 Sdružení Klubko 64
 68 Sdružení Mladých ochránců přírody 3040
 69 Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s. 516
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 70 Sdružení Roztoč 444
 71 Sdružení turistických a tábornických oddílů 93
 72 SEM v České republice – Sdružení evangelické mládeže 120
 73 Slezská diakonie 140
 74 SMARAGD 75
 75 Spojené ruce 61
 76 Společenství harmonie těla a ducha 220
 77 Společenství Romů na Moravě 330
 78 Středisko Radost, občanské sdružení 717
 79 STUD Brno 36
 80 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 22
 81 T. O. Střelka 35
 82 TERCIA VOLTA 87
 83 Together Czech Republic 112
 84 Velký vůz 93
 85 YMCA v České republice 3923
 86 ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě 7895
 87 Zeměpisná společnost Morava 55
 88 ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc 19
 89 Život trochu jinak 30

  Krajské rady dětí a mládeže
 90 Jihomoravská rada dětí a mládeže
 91 Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, o. s.
 92 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže
 93 Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy
 94 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
 95 Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o.s. *)
 96 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
 97 RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
 98 SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje
 99 Středočeská rada pro děti a mládež

  Počet členů celkem   210324
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Předseda ČRDM:

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

Představenstvo ČRDM:

Místopředsedové
• Jan Cieslar – 1. místopředseda 
	 (Junák	–	svaz	skautů	a	skautek	ČR)

• Ondřej Šejtka – místopředseda 
	 (Asociace	TOM	ČR)

Členové
• 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)

• Jan Burda (Komora krajských rad)

• Ondřej Mánek (Folklorní sdružení České republiky)

• Zbyněk Šolc (Asociace středoškolských klubů 
 České republiky, o.s.)

Revizní komise ČRDM

Předseda
• Josef Valter (Občanské	sdružení	Děti	bez	hranic)

Členové
• Jindřich Červenka (Pionýr)

• Marie Světničková (AKSM)

• Michal Sojka (SH	ČMS)

• Jakub Gejdoš (ELSA	ČR)	–	do	dubna	2012

• Radan Kukal (Duha)	–	od	dubna	2012

Orgány ČRDM
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Kancelář ČRDM:

• Petra Chourová –	do	dubna	2012
	 ředitelka	kanceláře

• Eva Beránková –	od	dubna	2012
 sekretariát ČRDM

• 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

• Jan Husák, Jiří Let, Jana Votavová
	 projektoví	manažeři	projektu	
	 Kecejme	do	toho	–	Strukturovaný	dialog	mládeže

• Miroslav Jungwirth, Kateřina Bizubová, 
 Marek Kráčmar
	 projektový	tým	Evropských	karet	mládeže	EYCA
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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 do června, Jana Votavová od června

Evropský hospodářský a sociální výbor
• Pavel Trantina

Česká komise pro UNESCO
• Aleš Sedláček

Řídící výbor programu EU, Věda, vývoj, vzdělávání
• Aleš Sedláček

Česko německá rada pro spolupráci a výměny mládeže
• Jan Husák 

Zastupování ČRDM v jiných organizacích 
a institucích
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Část II – Činnost a projekty ČRDM
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Bambiriáda 2012
Bambiriáda – největší prezentační akce pro představení činnosti 
sdružení dětí a mládeže a středisek volného času v České republice se  
v tomto roce konala v 18 městech, a to v Českém Brodě, Českých Budě-
jovicích, Českém Těšíně, Chebu, Chomutově, Chrudimi, Ivančicích, Jih-
lavě, Liberci, Náchodě, Ostravě s pobočkami ve Frýdku-Místku a Třinci, 
Plzni, Praze, Rychnově nad Kněžnou, Zábřehu a Zlíně.  Bambiriáda 2012 
se stala také oficiální akcí Evropského roku aktivního stárnutí a mezi-
generační solidarity. Mimo aktivní prezentace několika desítek občan-
ských sdružení se na všech Bambiriádách prezentovaly i projekty ČRDM, 
a to: Kecejme do toho, Kam chodit a 72 hodin – Ruku na to!, v některých  
i projekt Chrudimsko-Hlinecko. Celková návštěvnost čtrnáctého roč-
níku byla přes 150 000, v Praze překročila hranici 55 000 návštěvníků. 
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, podle našich 
zjištění na místě, prezentovali partnery dle uzavřených smluv s ČRDM.

Kamchodit.cz  
Databáze míst mimoškolní výchovy
Projekt Kamchodit v podobě interaktivní mapy fungoval také během 
roku 2012. Stále nabízel dětem a rodičům informace o možnostech trá-
vení volného času v okolí jejich bydliště či školy. Na stránkách projektu 
se zobrazují klubovny, DDM, mateřská centra, sportoviště, veřejná hřiš-
tě apod. Během roku 2012 se nám podařilo rozšířit množství záznamů  
na 4000 ve více než 820 sídlech ČR. Během října byla na mapu přidána 
místa, kde byly realizovány projekty 72 hodin.
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72 hodin – Ruku na to!
Třídenní dobrovolnický projekt 72 hodin – Ruku na to!, vyzkou-
šený během druhé říjnové dekády, se v podmínkách České 
republiky osvědčil. Zapojilo se do něj ve 225 zaregistrova-
ných projektech přes 11 000 lidí. Projekt proběhl po celé ČR  
v termínu 12. – 14. 10. 2012. Z regionálního pohledu přispěly  
k 72 hodinám největším počtem uskutečněných projektů kraj 
Jihomoravský, Hlavní město Praha, kraje Liberecký, Ústecký  
a Středočeský kraj, nicméně projekty byly zastoupené po celé 
ČR. K užitečné práci rozmanitého charakteru se hlásila sdružení 
dětí a mládeže, školská zařízení i neformální party nadšenců,  
a to zhruba v poměru „půl na půl“. Z dětských spolků a mládež-
nických organizací zastřešovaných ČRDM o sobě daly během  
„72 hodin“ nejčastěji vědět Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska, Pionýr, Junák – svaz skautů a skautek ČR a Asociace 
turistických oddílů mládeže ČR. Projekt hodnotíme jako pove-
dený, nejen vzhledem k množství zapojených dobrovolníků 
a počtu projektů, ale také díky velkému mediálnímu zájmu. 
Během realizace projektu se projekt objevil několikrát v celo-
státních médiích a mnohokrát také v médiích regionálních.

7 2 hodin
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Kecejme do toho 2012
V roce 2012 proběhla druhá část projektu Kecejme do toho 2  
a první část projektu Kecejme do toho 3. Tento projekt je orga-
nizován dle organizace školního roku, a proto dotace MŠMT 
zasahuje do obou z nich. 

Projekt Kecejme do toho, jako celek, zprostředkovává mladým 
lidem strukturovaný dialog, a to jak na národní úrovni v ČR,  
tak na mezinárodní úrovni v rámci systém strukturovaného dia-
logu v Evropské unii. Jedná se o participační proces, kdy mladí 
lidé mají možnost v systému témat a konzultací vznášet své 
připomínky a pracovat na tématech, která se jich přímo týkají. 
Mladí lidé se mohou zapojit prostřednictvím workshopů, dis-
kusí s odborníky, konferencí projektu, online pomocí webo-
vých stránek projektu a sociálních sítí Facebook a Twitter a díky 
speciálním “evropským konzultacím”, které se věnují tématům  
na evropské úrovni.  

V rámci Kecejme do toho 2 (1. pololetí 2012) jsme zorganizovali workshopy a diskuse v Třebíči, Liberci,  
Kroměříži a Praze. Celý druhý ročník uzavírala konference projektu, která proběhla taktéž v Praze a zúčast-
nili se jí jako hosté místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek, 
poslanec Viktor Paggio, zástupce Úřadu vlády a ředitel odboru mládeže Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy Michal Urban.  Dále proběhla evropská konzultace v rámci Dánského předsednictví v Radě 
EU. Účastníci projektu měli možnost se zúčastnit i řady mezinárodních akcí, kde prezentovali výstupy  
z projektu a zároveň se spolupodíleli na tvorbě evropských dokumentů. 

S novým školním rokem pak byl zahájen projekt Kecejme do toho 3. Zahájení proběhlo formou dnes již tradiční 
zahajovací akce s názvem Kecejme do toho SKA Party v prostorách pražského PM klubu. Zúčastnilo se jí více 
než 500 návštěvníků. S novým ročníkem přišly i inovace v projektu, díky nimž mají mladí lidé nyní možnost se 
zapojit do pravidelných pracovních skupin vytvořených při projektu, které se věnují stálým tématům, jako je 
Veřejný prostor a ekologie, zaměstnanost mladých lidí a mnoho dalších. Tyto skupiny zároveň připravují vstupy 
z pohledu mládeže v rámci přípravy nové Koncepce státní politiky vůči mládeži.
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Členské karty a Karty EYCA (EURO<26)
ČRDM v květnu 2012 vyhrála výběrové řízení pořádané European Youth Card Association (EYCA) na post držite-
le licence karet EURO<26 v České republice. V souladu se změnami v rámci asociace EYCA jsme inovovali název 
a logo – Karta mládeže EURO<26 tak byla nahrazena Evropskou kartou mládeže EYCA. To s sebou neslo i vytvo-
ření nových grafických materiálů a karet; v září jsme také zprovoznili nový web (www.eyca.cz) a zahájili propa-
gaci na sociálních sítích (Facebook, Twitter a Google+). 
Členská sdružení ČRDM mají v současné době možnost nechat si vytvořit karty EYCA podle vlastních grafických 
návrhů; takto jsme zatím vyrobili karty pro Asociaci TOM, Hnutí Brontosaurus, Asociaci středoškolských klubů, 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Duhu, Royal Rangers a Pražskou organizaci Pionýra. 
Během roku 2012 jsme vyjednali několik nových slev, mimo jiné speciální výhodné tarify od společnosti Voda-
fone. K 31. prosinci 2012 bylo v ČR 21 748 karet EURO<26 a EYCA. V roce 2013 se zaměříme na další rozšiřování 
slev a udržování již existujících slevových míst a partnerství. Kromě toho budeme pracovat na vytvoření distri-
butorské sítě z krajských rad dětí a mládeže a zahájíme distribuci karet na středních školách. Do konce roku tak 
plánujeme počet karet v oběhu v ČR minimálně zdvojnásobit.
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Setkání 2012 a další aktivity skupiny Stát
V roce 2012 pracovala skupina ČRDM „Stát“ ve složení Aleš Sedláček, Tomáš Novotný, Josef Výprachtický, 
Petr Halada.

Rok 2012 se nesl ve znamení nového Občanského zákoníku a na něj navazující legislativy. Jednalo se o zákon 
o Veřejně prospěšných organizacích, rejstříkový zákon, zákon o rejstříku spolků. Dále jsme aktivně vystupovali 
k novelizaci daní z příjmů. Ve spolupráci s MŠMT probíhaly práce na dobrovolnickém zákonu. Během roku 
jsme neúspěšně jednali o internetové databázi táborů, kterou provozuje ministerstvo zdravotnictví. Našemu 
požadavku na zmenšení rozlišení mapy pro přístup veřejnosti tento úřad nevyhověl. Setkali jsme se i s minist-
rem školství, který ocenil práci našich spolků a slíbil nám setrvalou podporu.

Proběhly i tradiční schůzky s poslanci školského a ústavně právního výboru sněmovny. V roce 2012 jsme posílili 
i spolupráci se Senátem, kde připravujeme na rok 2013 sérii akcí na podporu NNO. I v roce 2012 jsme spolu-
pracovali na návrhu novelizace zákona o FDM. Zde se jedná o narovnání podmínek bezúplatných převodů  
z Fondu dětí a mládeže.

V prosinci se uskutečnilo tradiční předvánoční „Setkání“, tentokrát v krásných prostorách Lobkowiczkého paláce 
na Pražském hradě. Na akci byli pozváni kandidáti na úřad prezidenta ČR, pozvání přijal pouze Přemysl Sobotka. 
V druhé části Setkání probíhala diskuze na aktuální legislativní témata s advokátkou Alenou Hájkovou. Součástí 
akce bylo předání cen Přístav.

Finanční gramotnost
ČRDM ve spolupráci s TDC Junáka realizuje tříletý projekt Finanční gramotnost v neformál-
ním vzdělávání. V rámci projektu jsme v roce 2012 vyrobili deskovou hru Naživo! a řadu 
publikací pro děti i vedoucí, které jim mohou pomoci při přípravě programu. V závěru roku 
byla také spuštěna internetová soutěž pro děti a mládež Rozumíme financím, ve které se 
pomocí interaktivních her a kvízů zdokonalovali v daných tématech. Zároveň byla spuštěna 
interaktivní webová prezentace Nenech se zmanipulovat a Nauč se hospodařit, která dětem  
a mládeži radí, jak se vypořádat s každodenními finančními nástrahami.
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Cena ČRDM Přístav
V roce 2012 se konal již jedenáctý 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 opět možné navrhovat na tuto cenu i kandidáty z řad 
podnikatelů na místní a regionální úrovni. Díky vstřícnosti rodiny Lobkowiczů byla Cena  
Přístav předávána v krásném prostředí Lobkowiczkého paláce.
 
V roce 2012 byli Cenou ČRDM Přístav oceněni tito zástupci veřejné správy a samosprávy:
Ing. Karel Burda, starosta obce Tuchlovice 
Petr Červený, starosta obce Hajnice 
Mgr. Přemysl Hrabě, ředitel odboru školství a zdravotnictví MČ Praha 3 
Mgr. Milan Chvojka, starosta města Nasavrky 
Jiří Novotný, referent (stavební technik) stavebního úřadu města Lovosice 

V roce 2012 byla Cenou ČRDM Přístav oceněny tato společnost:
HENNLICH s.r.o.

Chrudimsko – Hlinecko
ČRDM se v rámci některých lokálních Bambiriád 2012 zaměřila kromě prezentace desítek 
organizací také na podporu cestovního ruchu dětí a mládeže. „Pilotně“ se jedná o turistic-
kou 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 na bambiriádních stáncích. Jednalo se  
o brožury o nejzajímavějších místech této lokality, dále pak o trička, létající talíře, píšťalky apod. 
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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Zahraniční a mezinárodní aktivity
Česká rada dětí a mládeže v roce 2012 reprezentovala českou mládež navenek vzhledem 
k evropským a světovým institucím.

Plné členství v Evropském fóru mládeže
V roce 2012 pokračovalo zapojení ČRDM do aktivit Evropského fóra mládeže. Po dvou letech, 
po něž byla kandidátským členem, ČRDM podala přihlášku k plnému členství. Za plného čle-
na Evropského fóra mládeže byla přijata v listopadu na Valném shromáždění ve slovinském 
Mariboru. Byla tím úspěšně završena dlouholetá snaha ČRDM o řádné zastoupení v této 
evropské mládežnické střešní organizaci. Dále se zástupci mládeže účastnili statutárních 
setkání Fóra i dalších akcí, například informačních a síťovacích dnů týkajících se financování 
a budoucnosti evropských programů pro mládež po roce 2013.

Bilaterální výměna zástupců sdružení dětí 
a mládeže s Izraelem
Ve dnech 2. –9. 9. 2012 proběhla zejména v Praze česká část výměnného projektu ČR–Izrael, 
který ČRDM pořádala ve spolupráci s Radou hnutí mládeže v Izraeli (CYMI). Do ČR přicesto-
valo osm zástupců izraelských mládežnických organizací. Ti se zúčastnili programu připra-
veného týmem českých účastníků. Program zahrnoval poznávání práce v českých dětských  
a mládežnických organizacích, seminář o propagaci a uznávání dobrovolné práce s mládeží, 
exkurzi po Praze i výlet do Karlových Varů. V roce 2012 též uplynulo 70 let od heydrichiády 
a s ní spjatého tragického osudu Lidic – izraelští účastníci se dozvěděli o těchto událostech 
přímo na místech s nimi spojených. 

Izraelská část se konala od 5. do 12. 11. 2012. Čeští účastníci zavítali do izraelských hnutí mlá-
deže, aby se dověděli o tamější práci s mládeží, dále se podívali i do muzea holokaustu Jad 
Vašem nebo do dvou kibuců – vzdělávací komuny v Jeruzalémě i klasického zemědělského 
kibucu Gan Šmuel. Kromě toho účastníci navštívili pamětihodnosti a zajímavá místa Jeruza-
léma a Tel Avivu, jakož i Mrtvé moře, Masadu či pozůstatky starověkého přístavu Caesarea.

Na závěr výměny ji obě strany zhodnotily jako úspěšnou a projevily zájem pokračovat  
ve spolupráci i v roce 2013.
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Další působení ČRDM v oblasti zahraničí
Zástupci ČRDM se zúčastnili řady zahraničních akcí, například evropských předsednických konferencí mládeže, 
fóra mládeže EU–Afrika, síťovacího setkání ke strukturovanému dialogu na Kypru, jednání spřátelených národ-
ních rad mládeže v rámci neformální aliance BBC+ apod.
V prosinci se uskutečnila studijní cesta pracovníků kanceláře a členů představenstva ČRDM do Francie  
a Německa. Ve Štrasburku proběhla schůzka a prohlídka Evropského parlamentu a diskuze s europoslanky-
ní Zuzanou Brzobohatou. Dále ČRDM ve Štrasburku navštívila Radu Evropy a její Evropské centrum pro mlá-
dež.  V Mnichově se setkali pracovníci a vedení ČRDM se zástupci Bavorského kruhu mládeže, vzájemně se 
informovali o probíhajících projektech i aktuálních výzvách, kterým česká i německá sdružení čelí, a dohodli 
se na další spolupráci, například v oblasti participace mládeže. Poslední zastávkou cesty byl Regensburg, kde 
zástupce ČRDM uvítali v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem. Kromě informací  
o činnosti a projektech centra se účastníci dozvěděli novinky z bavorského preventivního projektu na ochranu 
mládeže před sexuálním zneužíváním Prätect.

V oblasti zahraničí se ČRDM dále angažovala především organizací mezinárodní výměny mládeže spojené 
se školením „Participate in the structured dialogue!“ v listopadu 2012 a dále získáním licence pro distribuci 
Evropských karet mládeže EYCA a účastí na statutárních jednáních této evropské platformy. Zástupci ČRDM 
se účastnili také oslav 15. výročí založení Centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Norimberku  
a jednání zástupců zemí Visegrádské spolupráce (tzv. V4) v oblasti mládeže v Praze. ČRDM též spolupracovala 
s Německým spolkovým kruhem mládeže při realizaci a sdílení zkušeností se zaváděním strukturovaného dia-
logu s mládeží. ČRDM dále spolupracovala a udržovala kontakty s dalšími aktéry politiky mládeže, především 
v evropském kontextu.
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ČRDM a krajské rady dětí a mládeže
V České republice působí dvanáct krajských rad dětí a mládeže, z nichž deset má status člena ČRDM. Krajské 
rady sdružují v krajích desítky organizací z řad místních sdružení i krajských organizací celostátních. Na základě 
stanov ČRDM a dalších usnesení je místním sdružením doporučován vstup do příslušných krajských rad. V roce 
2012 se tak i v několika případech stalo.
Stejně jako v minulých letech i v roce 2012 působila při ČRDM Komora krajských rad. Jejím mluvčím byl i v roce 
2012 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.
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 nejrůzněj-
ších 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 2012 podílely krajské rady z Jihočeského, Jihomoravské-
ho, Zlínského kraje a Vysočiny). Krajské rady také aktivně participují na nejrůznějších projektech v rámci svých krajů  
a na organizování RVVZ a CVVZ.
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Zpravodaj ARCHA
V roce 2012 jsme pokračovali ve vydávání tištěné-
ho nekomerčního zpravodaje Archa – jednalo se již  
o čtrnáctý ročník. Vydavatel zároveň navázal na dob-
rou zkušenost z předchozího roku a nechal nadále 
zpracovávat též elektronickou verzi Archy; je běžně 
dostupná veřejnosti, resp. návštěvníkům internetové-
ho portálu ADAM.cz (www.adam.cz). Na elektronickou 
verzi časopisu rovněž začaly nově odkazovat i tzv. QR 
kódy, uveřejňované v jednotlivých sešitech Archy. 

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 pro-
storem 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 výtis-
ků, tedy stejně, jako tomu bylo u předchozího roční-
ku. Všechna čísla časopisu Archa jsou rovněž uložena 
v elektronické podobě na internetových stránkách 
ČRDM (www.crdm.cz).

Témata Archy v roce 2012:
Naše historie není kdovíjak dlouhá, ale…
Ruka podaná potřebným
Nadšení i zkušenost (Bambiriáda 2012)
Prázdninové letopisy
Spolupráce bez hranic
Máme se o koho opřít? 
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Internetový portál ADAM.cz
ADAM.cz – internetový zpravodajský a informační portál zejména propaguje práci sdružení 
dětí a mládeže, center volného času a neziskového sektoru vůbec. Reaguje na události ve 
světě i u nás – výročí, volby, pomoc a podpora lidí v nouzi či při přírodních katastrofách.

ADAM.cz se snaží oslovovat široké spektrum čtenářů a mapovat každodenní život členských 
sdružení České rady dětí a mládeže i dalších subjektů, pracujících s dětmi a mladými lidmi. 
Publikuje zprávy z jejich činnosti i pozvánky na školení, srazy, tábory, mezinárodní výměny 
mládeže nebo recenze příruček. 

V roce 2012 – kromě tradičně přitažlivých témat, jako jsou reportáže z prázdnin nebo výzvy 
k účasti v nejrůznějších soutěžích a na akcích sdružení – mezi nejzajímavější a nejčtenější 
patřily zprávy, týkající se činnosti samotné ČRDM a jejích projektů: například z dobrovolnic-
ké akce „72hodin“ nebo převzetí mládežnických karet EYCA (dříve Euro<26). Řada článků 
mapovala vývoj nového občanského zákoníku a další legislativy, dotýkající se neziskových 
sdružení, nebo spřátelené projekty, jako např. Klíče pro život.
 
ADAM.cz poskytuje kromě zpravodajského a informačního servisu sdružení dětí a mlá-
deže také široký komplex dalších služeb, které jsou určeny především pro členská sdružení 
ČRDM.

V roce 2012 pokračovalo napojení serveru ADAM.cz na sociální sítě jako např. Facebook či 
Twitter, díky nimž získal portál další čtenáře. 
 
ADAM.cz dostal koncem roku 2011 novou grafickou podobu, která prošla během roku 2012 
dalšími vylepšeními a úpravami – kromě zařazení multimediálních prvků (audio a video)  
z vlastní i převzaté tvorby dostaly stránky měnící se pozadí nebo postranní záložky. Součástí 
systému je i zpravodajství prostřednictvím RSS z dalších informačních stránek (NICM, MŠMT 
– odbor pro mládež, Dobrovolnik.cz) souvisejících s aktivitami sdružení dětí a mládeže. 

V roce 2012 bylo na stránkách ADAM.cz publikováno 692 zpráv (406 článků, 248 bleskovek, 
38 aktualit) a více než 30 multimediálních souborů (video, audio, foto). Návštěvnost strá-
nek ADAM.cz je měřena pomocí aplikace Google Analytics, Toplist a prostřednictvím interní 
statistiky redakčního systému a oproti roku 2011 jsme zaznamenali třicetiprocentní nárůst 
návštěvnosti.
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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 2012 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 oproti loňskému roku lehce poklesl.

Odpovědnostní pojištění
Ze státní dotace byly paušálně pojištěny tři skupiny dobrovolných pracovníků: vedoucí dět-
ského kolektivu, hlavní vedoucí letního tábora a statutární zástupci organizačních jednotek 
sdružení.

Počet	pojištěnců	v	roce	2012:	19	642

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	2012:	218	523

Další podpora sdružení dětí a mládeže
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Část III – Hospodaření
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Projekt Náklady Z dotací Z vlastních % dotace
 celkem (MŠMT, ESF) zdrojů

Adam 763 621 142 81%
Archa 517 489 28 95%
Bambiriáda 4 946 2 833 2 114 57%
Finanční gramotnost 4 031 4 031 0 100%
Chrudimsko-Hlinecko 351 321 30 91%
Kam chodit 60 60 0 100%
Kancelář 3 525 2 614 911 74%
Karty EYCA 580 46 534 8%
Kecejme do toho 2 445 445 0 100%
Kecejme do toho 3 547 547 0 100%
Pojištění 5 964 5 685 279 95%
Seminář – Participace v SD 314 314 0 100%
Semináře a setkání 32 32 0 100%
Zahraničí 310 155 156 50%
72 – hodin; přeshraniční spolupráce 498 348 150 70%
72 hodin 908 600 308 66%
Celkem 23 971 19 139 4 652 

Náklady a výnosy dle podprojektů (středisek)
(v tisících Kč)
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 A.  Náklady  Celkem
 A. I. Spotřebované nákupy celkem 1157
  A. I. 1.  Spotřeba materiálu 888
  A. I. 2.  Spotřeba energie 72
  A. I. 3.  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 110
  A. I. 4.  Prodané zboží 87
 A. II. Služby celkem 10739
  A. II. 5.  Opravy a udržování 104
  A. II. 6.  Cestovné 595
  A. II. 7.  Náklady na reprezentaci 77
  A. II. 8.  Ostatní služby 9863
 A. III. Osobní náklady celkem 3553
  A. III. 9.  Mzdové náklady 2697
  A. III. 10.  Zákonné sociální pojištění 791
  A. III. 11.  Ostatní sociální pojištění 36
  A. III. 12.  Zákonné sociální náklady 29
 A. IV. Daně a poplatky celkem 1
  A. IV. 16.  Ostatní daně a poplatky 1
 A. V. Ostatní náklady celkem 5994
  A. V. 21.  Kursové ztráty 4
  A. V. 24.  Jiné ostatní náklady 5990
 A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2347
  A.VII. 31.  Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 2347
  Náklady celkem 23791

Výkaz zisků a ztrát za rok 2012
(v tisících Kč)

26



 B.  Výnosy  Celkem
 B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 3275
  B. I. 2.  Tržby z prodeje služeb 2436
  B. I. 3.  Tržby za prodané zboží 839
 B. IV. Ostatní výnosy celkem 158
  B. IV. 15.  Úroky 11
  B. IV. 16.  Kursové zisky 1
  B. IV. 18.  Jiné ostatní výnosy 146
 B. VI. Přijaté příspěvky celkem 2203
 B. VII. Provozní dotace celkem 19233
  B. VII. 29.  Provozní dotace 19233
  Výnosy celkem 24869
 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 1078
  C. I. 34.  Daň z příjmu 0
 D. Výsledek hospodaření po zdanění 1078
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Rozvaha k 31. 12. 2012

  A K T I V A  1.1.2012 31.12.2012
    (v tis. Kč) (v tis. Kč)

 A.  Dlouhodobý majetek celkem 0 0
 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 94
  A. I. 4.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 95 94
 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 317 306
  A. II. 4.  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 0
  A. II. 7.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek 306 306
 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -412 -400
  A. IV. 4.  Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -95 -94
  A. IV. 7.  Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -11 0
  A. IV. 10.  Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -306 -306
 B. Krátkodobý majetek celkem 4858 4752 
 B. I. Zásoby celkem  32
  B. I. 7.  Zboží na skladě a v prodejnách  32
 B. II. Pohledávky celkem 804 1372
  B. II. 1.  Odběratelé 83 1013
  B. II. 4.  Poskytnuté provozní zálohy 364 264
  B. II. 5.  Ostatní pohledávky 37 15
  B. II. 6.  Pohledávky za zaměstnanci 4 10
  B. II. 8.  Daň z příjmů 88 0
  B. II. 9.  Ostatní přímé daně  1
  B. II. 18.  Dohadné účty aktivní 228 69
 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3552 2835
  B. III. 1.  Pokladna 223 163
  B. III. 3.  Účty v bankách 3329 2672
 B. IV. Jiná aktiva celkem 502 513 
  B. IV. 1.  Náklady příštích období 35 181
  B. IV. 2.  Příjmy příštích období 467 332
  AKTIVA CELKEM 4858 4752
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  P A S I V A  1.1.2012 31.12.2012
    (v tis. Kč) (v tis. Kč)

 A.  Vlastní zdroje celkem 1678 2787
 A. I.  Jmění celkem 446 478
  A. I. 1.  Vlastní jmění 446 446
  A. I. 3.  Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků  32
 A. II.  Výsledek hospodaření celkem 1232 2309
  A. II. 1.  Účet výsledku hospodaření  1078
  A. II. 2.  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  288
  A. II. 3.  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 944 1231
 B.  Cizí zdroje celkem 3180 1965
 B. III.  Krátkodobé závazky celkem 490 676
  B. III. 1.  Dodavatelé 7 158
  B. III. 3.  Přijaté zálohy 19 19
  B. III. 4.  Ostatní závazky 21 0
  B. III. 10.  Daň z přidané hodnoty 57 178
  B. III. 22.  Dohadné účty pasivní 356 321

 B. IV.  Jiná pasiva celkem 2690 1289
  B. IV. 1.  Výdaje příštích období 45 144
  B. IV. 2.  Výnosy příštích období 2645 1145
  PASIVA CELKEM 4858 4752
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Czech	Council	of	Children	and	Youth	(ČRDM)	was	established	in	July	
1998	 by	 eight	 organisations	 of	 children	 and	 youth.	 ČRDM	 is	 reliable	
partner	of	government	administration	in	the	Czech	Republic.	It	is	com-
posed	of	around	100	non-governmental	children	and	youth	organisa-
tions	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 suppor-
ting non-formal education and activities of its members, especially 
by creating legal, economical, social and cultural conditions sui-
table 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 pro-
jects, on which ČRDM is concentrating:

Bambiriáda 2012
is a unique presentation of leisure time activities offered by chil-
dren and youth associations and leisure time centres in the Czech 
Republic. In 2012 it was held from 24th to 27th May in 18 towns and 
cities and altogether it welcomed more than 150 000 visitors.

72 Hours – Take our hand!
This three-day-long voluntary project registered 225 local projects 
with more than 11 000 participants, who did a lot of useful and 
beneficial work for their environment and local people. We were 
also successful in attracting interest from the media and getting  
a good coverage.

Other PR and lobbying activities
Award of the ČRDM Přístav – The award is intended for local 
administration politicians, entrepreneurs and companies for their 
support of non-formal educational activities of / with children and 
youth. 5 politicians and 1 company were awarded in 2012.

Meeting 2012 – Representatives of children and youth associa-
tions joined by important politicians discussed current legislative 
issues influencing youth work. They also had a discussion with  
a candidate in the upcoming presidential elections.

Project Kamchodit
(WhereToGo) continued in 2012. 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.).

Financial Literacy
Within the project of Financial Literacy in Non-Formal Education 
we produced a board game and many publications for youth  
leaders to help them to prepare programme for children and youth. 
We also created websites with interactive games and competiti-
ons for children to educate themselves in financial questions.

Have Your Say – Structured Dialogue of Youth
In 2012 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 
youth employment, public space and environment etc.), project 
conference, “Ska party” and work in workgroup concerned with EU 
youth policy.

Member Cards and European Youth Cards 
(EURO<26)
ČRDM decided to widen its service by negotiating discounts for 
activities with children and youth. In 2012 we managed to acquire 
the licence to administrate the European Youth Cards (formerly 
known as EURO<26) in the Czech Republic, which was connected 
with creating a new graphic concept and website. We used the 
European Youth Cards also as member cards in some of our associa-
tions and continued to further increase the number of available  
discounts.

ČRDM – Czech Council of Children and Youth in 2012
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Chrudimsko – Hlinecko
With this project we aimed to support, together with local orga-
nisations, tourism of children and youth in the Chrudimsko – Hli-
necko region, which offers many interesting places for activities  
of associations, groups, families and school trips.

International activities
European Youth Forum – In 2012, after long years of efforts, ČRDM 
became a full member of the European Youth Forum. We were 
involved in its statutory meetings and other events, such as infor-
mation and networking days related to financing and the future  
of European programmes for youth beyond 2013.
Bilateral youth exchange with Israel – During one Septem-
ber week in the Czech Republic and another one in November  
in Israel, 8 young Czechs and 8 Israelis were learning about each 
other’s country (culture, people, history) and specifics of youth 
work in different organisations and movements. They discussed 
current topics and visited interesting places like Lidice, Karlovy 
Vary, Jerusalem or Caesarea. The project was considered successful 
and it was agreed that it would continue in 2013.
Other activities – Representatives of ČRDM took part at many 
international events (European Youth Events, Youth Forum EU-
Africa, networking meeting on Structured Dialogue etc.). We also 
organised an international youth seminar and exchange “Partici-
pate in the structured dialogue!” in November. In December we 
conducted a study visit of our Office and Board to the European 
Parliament in Strasbourg, Bavarian Youth Council in Munich and 
Coordinating Centre of Czech-German Youth Exchanges Tandem 
in Regensburg.

ČRDM and regional children and youth councils
Out of the twelve regional children and youth councils, active in 
the Czech Republic, ten are members of ČRDM and they are inclu-
ded in the Chamber of Regional Councils, which also serves as  
a platform for exchange of experience. The regional children and 

youth councils 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 2012, we published 6 issues of Archa – 
ČRDM’s information magazine about education and use of leisure 
time of children and youth. Every issue had a different main topic.
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 the Czech Republic and the world. In 2012 the technical inno-
vations included the introduction of new multimedia elements on 
the website.

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 you-
th. ČRDM arranged and administered accident, third-party-liabili-
ty 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.
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Česká rada dětí a mládeže touto cestou děkuje

•  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 2012 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;

•   Williamovi a Sandře Lobkowicz za zapůjčení Lobkowiczkého paláce pro akce Setkání 
 a Předávání Ceny ČRDM Přístav;

•   za zorganizování více než 200 dobrovolnických projektů v rámci akce 72 hodin – Ruku na to! 

•   všem koordinátorům projektů a zapojeným dobrovolníkům.

Poděkování za podporu
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