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Začínáme z obdélníku. 
Přeložíme napůl.

Rohy zahneme dozadu.
Obrátíme.

Rozevřeme stejně jako  
v kroku 7. Otočíme o 45°.

Uchopíme horní cípy
a roztáhneme.

Hotová lodička.

Přejeme Vám  
šťastnou plavbu!

Proužek přehneme 
nahoru.

Rozevřeme. Trojúhelník přehneme 
nahoru a zopakujeme 
vzadu.

Znovu napůl a rozložíme. Přeložíme ke středu. Přesahující proužek 
přehneme nahoru.

1
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9 10 11
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Vraťte se s námi do dětství!

Tak jako se Česká rada dětí a mládeže snaží poskytnout 
návody, jak dobře a bezpečně realizovat projekty, poskytne 

Vám naše výroční zpráva návod a materiál na stavbu loďky, 
kterou má naše organizace ve znaku. 
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Úvod
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21 vystoupení a reportáží v televizi 

18 rozhovorů a pozvánek v rozhlase 

17 článků v denících

9 článků v časopisech 

18 článků na zpravodajských webových portálech 

50 článků na informačních webových portálech 

132 článků na školních webech

8 webů
www.crdm.cz, www.adam.cz, www.72hodin.cz,  

www.strukturovanydialog.cz, www.kamchodit.cz, 

www.eyca.cz, pristav.crdm.cz, poradna.crdm.cz 

9  facebooků
ČRDM, 72hodin, ADAM.cz, EYCA karta,  

Cena Přístav, Kam chodit, Mladí delegáti do OSN,  

Sametky, Bambiriáda
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Viděl jsi nové stránky naší poradny? Díky dotační podpoře 
MŠMT jsme ji rozšířili i mimo oblast občanského zákoníku, 
jak byla původně koncipovaná. Stránky jsou hojně navště-
vované, a to mě velice těší. Spolkové právo je stále hlavním 
tématem. Hodně dotazů se však objevuje i k příměstským 
táborům.

Všechna tebou zmiňovaná témata jsou z českých 
luhů a hájů. Co ČRDM a zahraničí? 

Například Evropské fórum mládeže, to je zajímavá kapi-
tola. Trvalo dlouho, než nás tam přijali. Nyní máme Zuzku 
Vaněčkovou v představenstvu této organizace. To je, mys-
lím, velký úspěch. Je dobré, že tato evropská obří střecha 
se zabývá takovými tématy, jako je dobrovolnictví, resp. 
jeho podpora, kvalita, uznávání, podpora mladých lidí při 
přechodu ze studia na trh práce. V tomto je jistě dobré mít 
spojence.

Jakého projektu si nejvíce ceníš ty osobně?

Zmínil bych jeden úplně nový. Naše analytická sekce dala 
dohromady ve spolupráci s MŠMT seznam indikátorů 
v oblasti mládeže, které se budou každoročně sledovat 
a vyhodnocovat. Je stále hodně otázek, které si nedokážeme 
vysvětlit odpověďmi podloženými tvrdými daty. Sesbírané 
hodnoty budou přehledně zobrazovány v tabulkách a grafech 
a budou sloužit hodnocení mládežnické koncepce, vydané 
MŠMT, ale i jako volně přístupný informační zdroj.

Sám jsi aktivní vedoucí kmene Ligy lesní moud-
rosti. Jak nahlížíš na práci dobrovolníků, kteří 
denně svůj čas věnují dětem?

Věřím, že tohle má smysl a že s lidmi, kteří vedou děti, stojí 
a padá celé hnutí. O udržitelnosti dobrovolnických organi-
zací v ČRDM do budoucna vedeme často v Lize akademické 
debaty. Někteří se domnívají, že není potřeba pracovat 
s dětmi, že by stačilo se zaměřit na mládež, rodiny a dospělé. 
I takovýto model je možný, nicméně z toho, co vidím kolem 
sebe, mám pocit, že větší „drajv“ mají právě organizace, 
které začínají pracovat již s dětmi ve skupinách vrstevníků.

Konference v Jihlavě nám dala za úkol jednat s poslanci 
o úpravě zákona o pedagogických pracovnících. Věřím, že 
máme naději na to, že by vedoucí, který se nechá přezkou-
šet autorizovanou osobou dle Národní soustavy kvalifikací, 
mohl vykonávat pozici externího pedagoga v DDM (Dům 
dětí a mládeže, pozn.). Tento krok je důležitým mezníkem 
v uznávání neformálního vzdělání našich vedoucích a uka-
zuje směr, kterým bychom chtěli jít. Podobným způsobem  
by měl být uznaný i „zdravotník“ jakožto člověk způsobilý 
pro výkon práce zdravotníka zotavovací akce. 

Předsedu ČRDM zpovídal Jiří Gurecký

Ve funkci předsedy ČRDM jsi již od roku 2008. Jak 
se za ta léta ČRDM proměnila a jaký si myslíš, že je 
její největší úkol?

Je známější, a to nejen směrem ke státním institucím, ale 
i k ostatním neziskovým organizacím. Tahle pozice nám 
dává větší prostor pro vyjednávání a ovlivňování prostředí 
pro činnost našich organizací, ale nejen jich. Chceme, aby 
se naši lidé stali experty na nějaké konkrétní oblasti, ve kte-
rých se budeme dále profilovat.

Servis, který rada poskytuje svým členům je, doufám, 
funkční, a hlavně se neustále mění dle aktuálních potřeb. 
Ano, právě ta schopnost se přizpůsobit, nalézt odpověď, 
umět pomoci je potřebná a očekávaná. Jsem stále aktivní 
v Lize lesní moudrosti, a to jak v přímé práci s dětmi, tak 
se podílím na vzdělávání vedoucích i projektech, které by 
měly Ligu více otevřít veřejnosti a ukázat zajímavý výchovný 
a vzdělávací rozměr. V tom vidím i úkol pro radu. Ukázat, 
že neformální vzdělávání je důležité a že mladí lidé, kteří 
projdou organizacemi, jsou přínosem pro společnost. Tohle 
si pořád opakujeme. Na nás je, abychom tento předpoklad 
dokázali potvrdit a hledali cesty, jak umožnit více dětem 
a mladým lidem, aby se mohli do aktivit neformálního vzdě-
lávání zapojit.
 
Po čase jsem zjistil, že i přes obrovskou různorodost a roz-
díly uvnitř neziskového sektoru lze najít společná témata. 
Dříve jsem si nedokázal představit, že potáhneme za jeden 
provaz se sportovními organizacemi, s organizacemi zamě-
řenými na sociální oblast či na oblast lidských práv. 

ČRDM sdružuje velké, a tudíž i rozmanité množství 
spolků. Lze její činnost vůbec nastavit tak, aby pro-
spívala všem?

Myslím, že otázka je návodná a směřuje k tomu, abych řekl, 
že se nelze zavděčit lidem všem. To ale neřeknu. Ano, exis-
tují témata, která jsou opravdu prospěšná všem. Vždyť kdo 
z nás by chtěl regulovat práci s předškolními dětmi? Kdo 
by nechtěl slevy pro dětské skupiny ve vlaku? Kdo by chtěl 
posílit pravomoci úředníků pro zákaz vstupu do lesa? Kdo 
by chtěl likvidaci táborů v údolích řek? Která organizace by 
se postavila za podporu senátního návrhu zákona o národ-
ních parcích?

Z tvé odpovědi vyplývá, že se šíře témat, kterými se 
ČRDM zabývá, neustále zvětšuje.

Máš pravdu, samotného mě to občas překvapí. V minulém 
roce jsme aktivně podpořili iniciativu platformy Svobodu 
mediím, čímž se snažíme změnit systém sestavování rad 
České televize a rozhlasu. Cílem je snížení vlivu politických 
stran na výběr kandidátů a umožnění různým společenským 
organizacím vysílat do Rady členy napřímo. Jednou z uvažo-
vaných organizací je i ČRDM. 

Postavili jsme se proti navrhované tarifní struktuře Ener-
getického regulačního úřadu. Návrh znamenal nepřiměřený 
růst nákladů na nárazově využívaných základnách. Poměr se 
měl změnit k zvýšení poplatků za instalovaný výkon a méně 
měl odrážet skutečnou spotřebu. Návrh byl nakonec stažen 
a dále se neprojednával.

Rozhovor s předsedou Alešem Sedláčkem



Jsme pevnou střechou  
organizacím pracujících  

s dětmi a mládeží

„
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Kdo a proč 

tvoří 
ČRDM
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ORGANIZACE Celkem Členové 
do 26 let

1 AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 274 182

2 AIESEC Česká republika 405 405

3 ALIQUANTULUM z.s. 69 59

4 Altus, z.s. 10 2

5 Asociace debatních klubů, z.s. 194 170

6 Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. 7 214 5 612

7 Asociace malých debrujárů České republiky, spolek 2 016 1 870

8 Asociace středoškolských klubů České republiky, z.s. 4 520 4 394

9 Asociace turistických oddílů mládeže České republiky 9 302 7 568

10
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů  
a činností České republiky

4 771 695

11 AZIMUT 29 20

12 Boii, z. s. 38 15

13 BLESK 106 101

14 Česká asociace studentů psychologie, z. s. 146 146

15 Česká debatní společnost, z. s. 97 91

16 Česká středoškolská unie, z. s. 273 273

17 Česká tábornická unie, z. s. 6 480 5 216

18 Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě 72 70

19 Český svaz chovatelů, z. s. 2 716 2 311

20 Český svaz ochránců přírody 1 837 1665

21 Dorostová unie, z.s. 806 659

22 Dubíčko, z.s. 30 12

23 Duha (rozšířený název: Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi) 3 217 2 557

24 Erasmus Student Network Česká republika z. s. 550 536

25 EXPEDICE NATURA z. s. 366 314

26 Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z. s. 41 36

Přehled členských organizací 
ČRDM v roce 2016

zastřešuje organizace pracující s dětmi a mládeží
a v České republice plní roli národní rady.
 
V roce 2016 ČRDM sdružovala 99 členských organizací, 
včetně devíti krajských rad mládeže. Mezi členy ČRDM patří 
organizace tábornického či turistického, kulturního, tech-
nického či křesťanského zaměření. Některé organizace jsou 
zaměřeny ekologicky, jiné se soustřeďují na práci s menši-
nami či na prevenci sociálně patologických jevů.

Mezi členy ČRDM patří organizace velké i docela malé, 
s celostátní či regionální působností. Jsme přesvědčeni, že 
co do velikosti, působnosti i zaměření, všechny mají v ČRDM 
přiměřené místo. V roce 2016 do ČRDM vstoupily dvě nové 
organizace: Mladí občané, z.s. a Folklórní soubor Kvítek 
Hradec Králové, z.s.

Název:  Česká rada dětí a mládeže
Adresa:  Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1
Telefon:  211 222 860
E-mail:  sekretariat@crdm.cz

Česká rada dětí a mládeže je zapsána ve spolkovém  
rejstříku, vedeném u Městského soudu
v Praze, v oddílu L, vložce číslo 9136.

IČO: 68379439
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., 
pobočka Praha 1, Senovážné nám. 24
číslo účtu: 133 070 299/2010

Česká rada dětí 
a mládeže 

ČRDM



 18 / 19

53 Občanské sdružení Nedánov, z.s. 32 4

54 OS Rokršti, z.s. 52 35

55 Pionýr, z. s. 15 589 11 945

56 Prázdninová škola Lipnice, z.s. 246 129

57 PRÍMA DĚTI, z.s. 13 10

58 Projekt Odyssea, z. s. 18 3

59 Royal Rangers v ČR, z.s. 1 323 1 147

60 Salesiánské hnutí mládeže, z. s. 3 188 2 683

61 Salesiánské kluby mládeže, z. s. 1 177 888

62 Samostatná dětská organizace Vlčata 64 61

63 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z. s. 291 240

64 Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s. 330 201

65 Sdružení FILIA, z. s. 25 18

66 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 55 802 51 956

67 Sdružení Klubko, z.s. 70 44

68 Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. 299 91

69 Sdružení Roztoč, z. s. 525 438

70 Sdružení turistických a tábornických oddílů, z. s. 103 94

71 Slezská diakonie 180 180

72 SMARAGD 74 61

73 Spojené ruce 77 66

74 Společenství harmonie těla a ducha z.s. 220 200

75 Společenství Romů na Moravě 330 230

76 Středisko Radost, z.s. 673 632

77 STUD, z.s. 28 13

78 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z. s. 42 34

27 Gaudolino, z. s. 25 7

28 Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 272 242

29 Hnutí Brontosaurus 1 116 790

30 HNUTÍ GO!, z.s. 52 36

31 Hnutí Žebřík z. s. 48 46

32 HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s. 35 33

33 INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. 42 10

34 Instruktoři Brno, z.s. 109 65

35 Jockey Club Malý Pěčín 43 39

36 Junák – český skaut, z. s. 53 021 42 080

37 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. 42 29

38 Klub mladých Filadelfia, z.s. 226 206

39 KLUB PATHFINDER 2 407 1 774

40 Klub přátel umění v České republice, z. s. 40 14

41 Kolpingovo dílo České republiky, z. s. 788 248

42 Kondor Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. 765 608

43 KVĚT – spolek klubů dětí a dětských domovů. z.s. 110 100

44 Letní dům, z. ú. 20  0

45 Liga lesní moudrosti, z.s. 1 390 966

46 Lípa 2, spolek 55 21

47 Mladí konzervativci, z. s. 717 328

48 Mladí občané, z.s. 64 56

49 Mladí ochránci přírody, z. s. 1 455 1 365

50 Mladí sociální demokraté, z.s. 580 196

51 Moravská hasičská jednota 4 941 741

52 Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 239 211

ORGANIZACE Celkem Členové 
do 26 let
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Předseda ČRDM:
Aleš Sedláček 
(Liga lesní moudrosti, z. s.)

Představenstvo ČRDM:
Místopředsedové:
Jan Cieslar – 1. místopředseda 
(Junák – český skaut, z. s.)

Ondřej Šejtka – místopředseda  
(Asociace TOM ČR)

Členové:
Ondřej Chobot
(Česká tábornická unie, z. s.)

Martin Paclík
(Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)

Miroslav Jungwirth
(Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy)

Jan Husák
(AFS Mezikulturní programy, o.p.s.)

Michaela Petr Humlová

Jan Burda
(Komora krajských rad)

Zuzana Vaněčková
(Junák – český skaut, z.s.)

Vlastimil Jura
(Projekt Odyssea)

Vendula Nejedlá
(Pionýr, z.s.)

Kontrolní komise ČRDM:
Předseda:
Josef Valter
(Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC)

Členové:
Marie Světničková  
(Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.)

Michal Sojka  
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

Radan Kukal  
(Duha)

Jana Stibralová  
(Mladí ochránci přírody, z. s.) 

Kancelář ČRDM:
Eva Beránková
sekretariát ČRDM

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 (do března 2016)
ekonom

Orgány ČRDM

79 T. O. STŘELKA 43 40

80 TERCIA VOLTA 89 87

81 The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. 530 380

82 Together Czech Republic, z.s. 5 2

83 Velký vůz, z. s. 65 4

84 YMCA v České republice 3 569 2 565

85 z. s. Klub dobré zprávy 16 11

86 z.s. Filadelfie 8  0

87 ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě, z.s. 4 700 4 405

88 ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. 29 4

89 ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc 12 4

90 ŽIVOT TROCHU JINAK, z.s. 27 13

Krajské rady

91 Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s.

92 Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z. s.

93 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s.

94 Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy

95 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.

96 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.
97 RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
98 SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, z.s.

99 Středočeská rada pro děti a mládež

Počet členů celkem 204 045 164 108

ORGANIZACE Celkem Členové 
do 26 let
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Komora mládeže MŠMT
Aleš Sedláček, Tomáš Novotný, Petr Halada,  
Josef Výprachtický

Rada programu Erasmus+
Aleš Sedláček

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Aleš Sedláček

Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Ondřej Šejtka

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
Marek Krajči, Jan Husák

Poradní výbor pro mládež Rady Evropy
Jan Husák

Národní pracovní skupina pro  
strukturovaný dialog s mládeží
Jan Husák

Evropské fórum mládeže
Zuzana Vaněčková 

Program mladých delegátů do OSN
Zuzana Vuová, Petra Bezděková

Zastupování ČRDM v jiných  
organizacích a intitucích

Zuzana Popková (od března 2016)
ekonom

Martina Lhotská (do března 2016)
účetní

Marie Holá (od března do srpna 2016)
účetní

Anna Winterová (od září 2016)
účetní

Tomáš Hurt
koordinátor pro ESO – Elektronická Správa Organizace

Jan Husák, Lenka Juřenová
Národní pracovní skupina ke strukturovanému dialogu

Jiří Gurecký
projektový manažer EYCA a 72 hodin

Marek Kráčmar, 
Tereza Karásková (do května 2016), 
Václav Zimmermann (od července 2016)
projektový tým Evropských karet mládeže EYCA

Soňa Polak (od května 2016)
Komunikace a PR

Jan Potucký
analytické centrum ČRDM, Youth Wiki
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V roce 2016 jsme uspořádali již 5. ročník projektu 72 hodin. 
Jedná se o třídenní dobrovolnický projekt, do kterého se 
zapojují dobrovolníci z celé ČR. Zájemci vymyslí nápad, jak 
pomoci lidem, přírodě nebo svému okolí, nápad zaregistrují 
na webových stránkách www.72hodin.cz a v termínu námi 
určeném, v roce 2016 to bylo od 13. do 16. října, jej zreali-
zují. Cílovými skupinami jsou především organizace dětí 
a mládeže, školy, ale také veřejnost. I v roce 2016 se nám 
podařilo zachovat rostoucí tendenci projektu, jelikož se do 
něj zapojilo celkem 29 482 osob, a to i přes lehký pokles 
přihlášených projektů, kterých bylo 605. Nejvíce projektů 
bylo zrealizováno v Jihomoravském a Středočeském kraji. 
Záštitu nad projektem převzali ministryně školství, mlá-
deže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr životního 
prostředí Richard Brabec. Počtem zapojených dobrovolníků 
i realizovaných projektů se řadíme k největším projektům 
svého druhu v Evropě. 

Celý ročník nesl motto „Pomáhám, protože chci“. Oproti 
předchozím ročníkům jsme připravili podporu pro širší 
záběr činností. Nalezením nového partnera a výběrem 
vhodnějších typů stromů se nám podařilo rozdistribuovat 
mezi jednotlivé koordinátory celkem 300 stromů, které nyní 
zkrášlují veřejný prostor v rozmanitých koutech ČR. Další 
novinkou byla spolupráce s Nadací Proměny Karla Komárka, 
díky které jsme mohli 10 vybraných projektů podpořit 
i finančně. V neposlední řadě jsme se zaměřili na podporu 
úklidových projektů, mezi které jsme rozdali tisíce párů 
pracovních rukavic a pevných pytlů na odpad. Významně 
jsme také podpořili projekty pořádané krajskými radami 
dětí a mládeže. Koordinátorům jednotlivých projektů jsme 
v rámci podpory poskytovali projektové tričko zdarma, 
další dobrovolníci si na výrobu trička přispěli symbolickou 
částkou a tričko obdrželi také. Mezi dobrovolníky jsme také 

rozeslali náramky, tetování a také slevové kupóny, které 
nám poskytla firma Hudy, přední dodavatel outdoorového 
vybavení.

Do projektu jsme se také aktivně zapojili zaměstnanci 
ČRDM. Za podpory Lesů hlavního města Prahy se nám 
podařilo zrekonstruovat jeden z rozpadlých altánů v pří-
rodní rezervaci Divoká Šárka. Této akce se účastnil také 
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Za účasti medií byl touto  
akcí celý projekt zahájen. 

V rámci projektu jsme vyslali čtyři skupiny dobrovolníků 
do zahraničí, a to dvě skupiny do Chorvatska a po jedné do 
Maďarska a Rakouska, kde pracovaly na místních dobro-
volnických projektech v rámci 72 hodin. V ČR jsme přijali 
skupinu pěti dobrovolníků z Finska a čtyř dobrovolníků 
z Maďarska, kteří se podíleli na projektech v Praze. 

72 hodin

Projekty dle kategorie

25 % 59 % 16 %

Interaktivní mapu Kamchodit.cz provozujeme již od roku 
2010. Jedná se o databázi míst volnočasových aktivit, která 
v podobě interaktivní mapy a katalogu nabízí dětem a rodi-
čům informace o možnostech trávení volného času v okolí 
jejich bydliště či školy. Na mapě naleznete klubovny dět-
ských organizací, domy dětí a mládeže, střediska volného 
času, mateřská a rodinná centra, sportovní organizace 
a jejich sportoviště, veřejná hřiště a mnoho dalších zajíma-
vých záznamů.

V roce 2016 jsme se zaměřili především na rozšíření databáze 
míst o další záznamy. Systém jsme navíc upravili tak, aby 
umožňoval vložit i náborové akce.  V databázi se během roku 
objevovalo téměř 4 000 záznamů z více než 800 míst v ČR.

Kamchodit.cz
Databáze míst mimoškolní výchovy

Během roku 2016 jsme aktivně propagovali strukturovaný 
dialog mezi mladými lidmi a lidmi s rozhodovací pravo-
mocí, a to vhodným síťováním (osobní schůzky, workshopy, 
diskuze, síťovací setkání partnerů NPS SD), konzultacemi 
v rámci V. cyklu SD EU (workshopy na konkrétní témata 
– od osobního rozvoje po mapování výzev v současné EU, 
esejistická soutěž, dotazníky online a offline, online diskuzní 
platforma) a zpracováním výsledků do národní zprávy za 

ČR pro Evropský řídící výbor, průběžnými konzultacemi 
s jádrem NPS (MŠMT, DZS, NPDM, ČRDM). Základní 
metodologie spočívala v informovanosti mladých lidí, 
pracovníků s mládeží a lidí s rozhodovací pravomocí, dále 
v podpoře jejich motivace zapojovat se do aktivit struktu-
rovaného dialogu s mládeží, připomínání a shromažďování 
dat a následně jejich vyhodnocení a v propagaci dostupnými 
prostředky.

Národní pracovní skupina  
pro strukturovaný dialog s mládeží

okolí

příroda

lidé
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Hlavním cílem Analytického centra pro rok 2016 bylo 
vytvoření databáze dat o mládeži a výzkumech mládeže dle 
odlišných témat pro účely další práce centra. Provedli jsme 
analýzu registru výzkumů o mládeži a dalších zdrojů, které 
nejsou v registru zařazeny, sběr dat a dostupných výzkum-
ných zpráv.

Během roku jsme navrhli indikátory mládeže, které byly 
využity při další diskuzi s MŠMT. Analyzovali jsme výzkumy 
a sběry dat spojené s mládeží. Sebraná longitudinální data 
byla předána v prosinci 2016 vedení odboru pro mládež 
a patřičným pracovníkům odboru.

Navrhli jsme také systém řešení vyhodnocovací politiky 
mládeže, a to na základě průběžného zjišťování dat. Návrhy 
řešení vyhodnocování politiky mládeže jsme předali patřič-
ným zaměstnancům odboru 51.

Ve spolupráci s Národní pracovní skupinou pro strukturo-
vaný dialog s mládeží jsme zajistili analytické zpracování 
vstupů do konzultace V. cyklu strukturovaného dialogu 
s mládeží, a to prostřednictvím on-line a offline dotazníků, 
esejistické soutěže, výstupů z workshopů a diskuzí a zpráv 
od partnerů. 

Během roku 2016 jsme provedli šetření mezi pořadateli 
táborů dětí a mládeže. Připravili jsme vhodné okruhy dotazů 
a rozeslali dotazník různým cílovým skupinám. Zpracované 
výstupy jsme využili zejména v oblasti PR.

Provedli jsme také analytické zpracování výstupů z pojiš-
tění dětí a mládeže, zaměřené na úrazovost při práci s dětmi 
a mládeží. Analýzu jsme provedli šetřením dat z pojištění 
ČRDM. Zpracované výstupy byly využity pro PR a rozhodo-
vací aktivity.

Během roku jsme spolupracovali s organizacemi, institucemi 
a jednotlivci věnujícími se výzkumům spojeným s mládeží. 
Postupným síťováním s relevantními výzkumníky či zá- 
stupci institucí a organizací působících v oblasti výzkumů 
spojených s dětmi a mládeží jsme navázali vztahy, které nám 
umožnily úspěšně sbírat data relevantní pro tvorbu indiká-
torů mládeže. Pomáhá nám také účast v řídících, poradních 
a kontrolních výborech výzkumných projektů akademic-
kých institucí, realizovali jsme semináře na Sociologickém 
ústavu Akademie věd ČR k výzkumům mládeže v ČR a jejich 
využitelnosti pro veřejné politiky v říjnu 2016. Spolupraco-
vali jsme s výzkumníky a zapojili se do externích výzkumů 
české i zahraniční provenience. Aktivně jsme spolupracovali 
se studenty VŠ.

Analytické centrum

Do 15 let

16–18 let

19–26 let

27–65 let

Nad 65 let

29 482
zapojených dobrovolníků

605
projektů

Počty projektů 
v regionech ČR

Věk zapojených dobrovolníků

72 hodin – statistika 

Karlovarský
kraj

Liberecký
kraj

Středočeský
kraj

Vysočina

21 719

2 523

1 323

3 532

385

74,7 %

8,6 %

4,5 %

12 %

1,3 %

37

37

69

19

18

48
63

46
82

Praha

Ústecký 
kraj

Plzeňský 
kraj

Jihočeský 
kraj

Královéhradecký
kraj

Pardubický
kraj

Olomoucký
kraj

Jihomoravský
kraj

Zlínský
kraj

Moravskoslezský
kraj

22

73

42

29

20
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15. ročník Ceny Přístav, kterou jsou oceňováni dobro-
volní 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, vyvrcholil slavnostním večerem. Konal se v krásném 
prostředí Písecké Brány v Praze 6. Během večera jsme něko-
lika našim členským organizacím umožnili krátkou pre-
zentaci pojatou formou zábavného kvízu. Atmosféru večera 
obohatilo vystoupení mladých začínajících umělců.

V  roce 2016 byli Cenou ČRDM Přístav oceněni  
tito zástupci veřejné správy a samosprávy:

Ing. Mgr. Libor Bezděk
radní Prahy 6

Vladimír Farský
radní obce Boskovice

Ing. Jana Fialová, MBA
radní Kraje Vysočina pro oblast školství,  
mládeže a sportu

Johana Fuxová
organizační pracovnice odboru školství  
a tělovýchovy v Českých Budějovicích

Mgr. Petr Kořenek
poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, 
člen školského výboru

Roman Petrus
starosta MČ Praha 8

Cena Přístav

Prioritami v projektu EYCA bylo dále provozovat vydávání 
Evropských karet mládeže EYCA, nabízet je členským orga-
nizacím, aby je využívaly jako své členské karty. Cílem bylo 
také rozšiřovat množství slev pro držitele karty a celkově 
posílit pozici karet mezi cílovou skupinou uživatelů, tedy 
dětmi a mládeži.

V rámci projektu se podařilo distribuovat členské karty 
organizaci Junák – český skaut, z. s., České středoškolské 
unii, Asociaci studentů psychologie, Lize lesní moudrosti 
a dalším organizacím. Vzrostl rovněž počet nabízených slev. 
Mezi ty nejzajímavější patří rozšíření spolupráce s Národ-
ním památkovým ústavem, se kterým jsme se domluvili 
na poskytnutí slev do téměř všech jím vlastněných objektů. 
Během roku se podařilo zorganizovat několik soutěží o hod-
notné ceny od partnerů.

Evropské karty mládeže EYCA

Počty slev 
v regionech ČR

71

46

73

81

22

65
63

73
166

Praha

Ústecký 
kraj

Plzeňský 
kraj

Jihočeský 
kraj

Královéhradecký
kraj

Pardubický
kraj

Olomoucký
kraj

Jihomoravský
kraj

Zlínský
kraj

Moravskoslezský
kraj

210
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Součástí činnosti ČRDM v roce 2016 bylo zajištění zahra-
niční agendy – provoz internetových stránek ČRDM v ang-
lickém jazyce, provoz internetových stránek (v češtině) 
o zahraničních aktivitách ČRDM, přijímání zahraničních 
delegací (např. delegace z čínského města Xiamen), zajištění 
informací o pozváních pro členské organizace, administrace 
zahraničních cest, zajištění aktivní informovanosti organi-
zací a veřejnosti o dění v oblasti dětí a mládeže v zahraničí, 
komunikace se zahraničím včetně partnerského servisu pro 
MŠMT. Zjednodušeně se dají zahraniční aktivity ČRDM 
rozčlenit do následujících oblastí:

Evropské fórum mládeže
V roce 2016 se ČRDM zapojovala do aktivit Evropského fóra 
mládeže jako jeho plný člen. Zástupci mládeže se účastnili 
statutárních setkání Fóra, konkrétně na jarním a podzim-
ním Valném shromáždění a Radě členů (tzv. Comem) v Bru-
selu a Varně, i dalších akcí, týkajících se například dobro-
volnictví, zaměstnanosti mladých lidí (EU Vocational Skills 
Week – Apprenticeships Event, Youth Employment Event, 
Work and Youth in a changing society), práce s mládeží 
(Youth Work Networking Meeting), celoživotního vzdělávání 
(Life-long Learning Week), programu mladých delegátů do 
OSN (UN Advocacy Meeting), konzultací k novému pracov-
nímu plánu Evropského fóra mládeže nebo sociálních práv 
(Social Rights in Times of Crisis).

Na podzimním Valném shromáždění v bulharské Varně byla 
členka Představenstva ČRDM Zuzana Vaněčková zvolena 
členkou Představenstva Evropského fóra mládeže. Po šesti 
letech od vstupu do této celoevropské střechy národních rad 
mládeže získala ČRDM svoji zástupkyni ve vedení této nad-
národní mládežnické organizace.

Účast na zahraničních akcích
Zástupci ČRDM se zúčastnili řady zahraničních akcí, napří-
klad evropských předsednických konferencí mládeže, semi-
nářů Evropského fóra mládeže a dalších organizací, jednání 
spřátelených národních rad mládeže v rámci neformální 
aliance BBC+, seminářů k tématu strukturovaného dialogu 
s mládeží, apod. Z řady akcí s účastí ČRDM můžeme zmínit 
např. tyto:

• velké celoevropské setkání mládeže European  
 Youth Event 2016 ve Štrasburku,
•  setkání národních rad mládeže BBC+ v Londýně 
 a ve Varšavě,
•  pracovní seminář KA3 Structuring the Dialogue 
 v Madridu,
•  vyslání českých dobrovolníků na projekty 72 hodin 
 v Chorvatsku a Maďarsku a přijetí zahraničních 
 dobrovolníků na projektu 72 hodin v ČR.

ČRDM v roce 2016 rozvíjela i česko-německou spolupráci 
na jednáních a setkáních se zástupci Německého spolko-
vého kruhu mládeže a Saského kruhu mládeže (spolupráce 
na pořádání letního zážitkového jazykového kurzu Zažít 
a naučit se v Srbsku u Karlštejna). ČRDM též ve spolupráci 
s Německým spolkovým kruhem mládeže, Koordinačním 
centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a měs-
tem Polička zorganizovala 9. Česko-německého setkání mlá-
deže Polička 2016 – blíže viz dílčí projekt Příprava Česko-
-německého setkání mládeže dále.

Zahraniční aktivity

V roce 2016 pokračovala pracovní skupina Stát v intenzív-
ních kontaktech se státní správou, zejména s ministerstvem 
školství. 

V tomto smyslu probíhala také jednání s ředitelem odboru 
pro mládeže Michalem Urbanem a novou náměstkyní pro 
oblast sportu a mládeže Simonou Kratochvílovou. Paní 
ministryně přislíbila navýšení rozpočtu mládeže na rok 2017 
a promítnutí ve směrných číslech, tedy jakési udržení stavu 
i do budoucna. I na konci roku 2016 bylo finální řešení stále 
nejisté. Jednáme dále a věříme, že se povede alokace na rok 
2017 zajistit začátkem roku.

Intenzivní byly kontakty i s ministryní Kateřinou Vala-
chovou. Po lednové návštěvě zástupců národní rady Josefa 
Výprachtického, Jana Husáka, Aleše Sedláčka, Tomáše 
Novotného a Martina Bělohlávka v budově úřadu přijala 
v listopadu paní ministryně pozvánku na setkání s mladými 
lidmi ve woodcrafterské klubovně v Dejvicích. Zde zopako-
vala podporu našim aktivitám a přislíbila brzké podepsání 
smluv o dlouhodobé spolupráci s uznanými organizacemi. 
To se, bohužel, do konce roku 2016 nepodařilo. Jedním 
z dalších probíraných témat bylo i uznání kvalifikace vedou-
cího pro výkon externího pedagoga v DDM. MŠMT toto 
zapracovalo do návrhu novely zákona o pedagogických pra-
covnících. Ta je stále v legislativním procesu.

Na několika schůzkách týkajících se metodiky investičních 
dotací se sešli se zástupci MŠMT Kateřina Brejchová, Bořek 
Slunéčko a Tomáš Novotný. Snažili se docílit zjednodušení 
zbytečně náročného a byrokraticky vyčerpávajícího pro-
cesu přidělování a účtování investičních dotací. Dílčí věci 
se podařily, jednání budou pokračovat i v roce 2017. Přichá-
zíme s konkrétními náměty na snížení počtu dodávaných 

potvrzení, která jsou například duplicitní nebo v danou 
chvíli popírají logiku věci.

V únoru 2016 jednali Aleše Sedláček, Petr Halada a Tomáš 
Novotný s ministrem životního prostředí Richardem Brab-
cem o možnosti dotování té části činnosti našich organizací, 
která se věnuje environmentálnímu vzdělávání. Na základě 
podnětů z terénu se ČRDM věnovala i zákazům, resp. zápor-
ným stanoviskům obcí s rozšířenou působností (ORP) ke 
konání táborů u potoků a řek. Jednalo se o místa, která se, 
většinou bez vědomí táborníků, ocitla v nových mapách 
záplavových zón. I přesto, že MŽP tvrdí a uvedlo ve stano-
visku, že se příslušný paragraf vodního zákona nevztahuje 
na stanové tábory, našim oddílům to nebylo nic platné. Jed-
nání pokračují dále, snažíme se dosáhnout upřesnění přímo 
v zákonu, popřípadě dosáhnout širší výkladové shody.

V dubnu se obrátili zástupci ČRDM Aleš Sedláček a Tomáš 
Novotný na premiéra Bohuslava Sobotku s požadavkem na 
náležité prošetření postupu policie vůči mladým demon-
strantům, kteří protestovali proti návštěvě čínského vůdce 
a ke kterým česká policie přistupovala dle našeho názoru 
šikanózním způsobem. 

Česká rada dětí a mládeže se vymezila proti navrhované 
novele zákona o myslivosti. Aleš Sedláček důrazně kritizo-
val její znění, které by dramaticky omezilo práva návštěv-
níků lesa, v mnoha případech i majitelů pozemků v honitbě. 
Novela byla od jara do podzimu v meziresortním připomín-
kovém řízení, které vypořádávalo MZ. Navrhovaný způsob 
uzavírání honiteb nebyl akceptován. Pokuta za neoprávněný 
vstup do lesa však zůstala v návrhu v nové výši 30 tis. Kč  
na osobu.

Aktivity pracovní skupiny Stát
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Setkání v Poličce nabídlo jeho účastníkům nejen šanci 
zdokonalit se v cizím jazyce a přiučit se něčemu novému 
z oblasti, o niž se zajímají. Přineslo jim rovněž nové zkuše-
nosti rozšířené o pohled „odjinud“, zábavu, užitečné kon-
takty a – což je pro pěstování dobrých vztahů mezi mladými 
lidmi obou sousedních států nepochybně důležité – také 
adresné, osobní přátelství.

Další působení ČRDM v oblasti zahraničí
ČRDM v roce 2016 zahájila za podpory a ve spolupráci 
s MŠMT a Ministerstvem zahraničí pilotní program Mladých 
delegátů do OSN, v jehož rámci vybrala a vyslala v říjnu dvě 
mladé zástupkyně české mládeže na jednání Třetího výboru 
Valného shromáždění OSN v New Yorku. Působily zde jako 
členky oficiální delegace ČR a vystoupily i s vlastními pro-
jevy, ve kterých se vyjádřily o potřebě kvalitního vzdělá-
vání s důrazem na kritické myšlení a posílení participace 
mládeže. Rovněž vyjádřily znepokojení nad neplacenými 
stážemi a vyzvaly ke zvýšené toleranci mezi různými skupi-
nami lidí. Zúčastnily se též neformálních jednání a různých 
doprovodných akcí (tzv. side events). Spolupráce s delegát-
kami pokračuje i počátkem roku 2017, kdy se zúčastní Fóra 
mládeže Hospodářské a sociální rady OSN a besed s českými 
studenty a mladými lidmi, ať už ve školách nebo mládežnic-
kých organizacích. V současnosti probíhá hodnocení pilot-
ního programu s ohledem na jeho pokračování v roce 2017 
a dalších letech.

V roce 2016 ČRDM rozvíjela s polskými a litevskými 
partnery mezinárodní projekt Spolupráce pro inovativní 
vzdělávání sociálních a občanských kompetencí, v němž jde 
o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních 
kompetencí mladých lidí. Za každou zapojenou organizaci se 
účastní pět pracovníků s mládeží a pět mladých lidí. Náplní 
činnosti účastníků je vývoj a testování nových metod vzdě-
lávání v mezinárodním kolektivu. Jejich aktivita probíhala 
jak na dvou mezinárodních setkáních (ve Vratislavi a Vil-
niusu), tak i v době mezi nimi na národní a lokální úrovni. 
Inovativnost projektu spočívá nejen v očekávaném výstupu 
a jeho formách, ale hlavně v rovnocenném zapojení všech 
účastníků (jak pracovníků s mládeží, tak samotné mládeže) 
do tvorby výstupu. Tedy mladí lidé budou přímo vytvářet 
metody pro vzdělávání dalších mladých lidí. Jedná se
o dvouletý projekt, který poběží do konce října 2017.
ČRDM jako držitel licence pro distribuci Evropských karet 
mládeže EYCA byla zastoupena na statutárních jednáních 
Evropské asociace karet mládeže. Tradiční byla i účast 
zástupce ČRDM na zasedání Česko-německé rady pro spolu-
práci a výměny mládeže, která se v roce 2016 konala v Plzni. 
ČRDM dále spolupracovala a udržovala kontakty s dalšími 
aktéry politiky mládeže především v evropském kontextu.

ČRDM byla zastoupena i v Poradním výboru pro mládež 
Rady Evropy, v němž byl aktivní člen představenstva ČRDM 
Jan Husák.

V prosinci ČRDM přijala delegaci složenou ze zástupců Fede-
race mládeže a zástupců mladých podnikatelů z čínského 
města Xiamen. V rozhovorech dominovalo téma rozvoje 
mezinárodních vztahů, dobrovolnických projektů, zapojení 
mladých lidí do politického dění, vysílání delegací do zahra-
ničí nebo podoby možné spolupráce.

Bilaterální výměna zástupců organizací dětí 
a mládeže s Izraelem
V roce 2016 pokračovala spolupráce s Izraelem ve formě 
výměny mládeže, kterou ČRDM pořádala ve spolupráci 
s Radou hnutí mládeže v Izraeli (CYMI). Česká část výměny 
proběhla v září. Šest zástupců izraelských hnutí mládeže se 
tu zúčastnilo programu připraveného jejich osmi českými 
vrstevníky, aby se dozvědělo nejen o České republice, její 
kultuře a lidech, ale zejména o tom, jak se pracuje s dětmi 
a mladými lidmi v našich organizacích

Výměna pokračovala izraelskou částí začátkem listopadu. 
Návštěvy izraelských organizací (Young Maccabi, Noar 
Leumi, skauti), které pro naše účastníky zajistili Izraelci, 
účastnící se výměny, se střídaly s návštěvou historicky, 
kulturně či jinak zajímavých míst, jako jsou starobylé 
město Jaffa v jižní části Tel Avivu, Staré město, památník 
holocaustu Jad Vašem i ultraortodoxní čtvrt Mea Šarim 
v Jeruzalémě, Bazilika zvěstování v Nazaretě, známé Mrtvé 
moře nebo velkolepá pevnost Masada. Výměna účastníkům 
pomohla pochopit, jak silnou tradici mají hnutí mládeže 
v Izraeli a jak významnou a nepostradatelnou část jejich 
života pro Izraelce tato hnutí představují.

Obě strany se shodly na přínosu výměny pro zúčastněné 
organizace i jednotlivce a rozhodly se pokračovat ve spolu-
práci i v roce 2017.
 
Příprava Česko-německého setkání mládeže
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016 se usku-
tečnilo od 23. do 25. září 2016 v Poličce na Svitavsku, kde 
dvacet let předtím proběhlo historicky první česko-německé 
setkání mládeže. Setkání pořádala Česká rada dětí a mlá-

deže společně s Německým spolkovým kruhem mládeže, 
Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže 
Tandem a městem Polička. Kromě MŠMT akci finančně pod-
pořil Česko-německý fond budoucnosti, Koordinační cent-
rum česko-německých výměn mládeže Tandem a Spolkové 
ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež.

Příprava setkání probíhala průběžně po celý rok až do jeho 
uskutečnění v září. Během přípravy se uskutečnilo něko-
lik setkání pořadatelů i přípravná návštěva města Polička 
spojená s prohlédnutím prostor pro setkání a dojednáním 
detailů spolupráce.

Setkání se zúčastnili i zástupci MŠMT: spoluzahajoval ho 
státní tajemník Jindřich Fryč, který se poté zapojil do pódi-
ové diskuse společně s ředitelem odboru pro mládež Micha-
lem Urbanem.

Třídenní setkání pak nabídlo jeho účastníkům hodnotný 
program, především v podobě workshopů na rozmanitá 
témata. Mladí lidé v Poličce probírali například otázky 
spojené s migrací a situací uprchlíků v České republice 
a v Německu, hovořilo se o společenské angažovanosti proti 
rasismu a xenofobii, o vývoji česko-německých vztahů za 
uplynulé desetiletí nebo o tehdejším a dnešním vnímání 
poválečného vysídlení Němců z naší země. Došlo i na pří-
klady dobré praxe v česko-německé spolupráci v oblasti mlá-
deže, na divadelní tvůrčí dílnu a čas se našel i pro exkurzi do 
Centra Bohuslava Martinů, pro projekci česko-německého 
„artového“ filmu Schmitke, ba i pro oddechové taneční křep- 
čení v rytmu udávaném senegalským bubeníkem.



 38 / 39

Zpravodaj ARCHA
Také v roce 2016 jsme pokračovali ve vydávání nekomerč-
ního tištěného zpravodaje Archa – jednalo se již o 18. ročník. 
Na základě dobrých zkušeností z uplynulých let zpracovával 
vydatel kromě tištěné i elektronickou verzi Archy, čímž se 
snaží vyhovět požadavkům doby na používání nových médií. 
Zpravodaj ČRDM o výchově a využití volného času dětí 
a mládeže je tak běžně dostupný nejen odběratelům „kla-
sické“ tištěné Archy, ale i všem návštěvníkům internetového 
portálu ADAM.cz (www.adam.cz), který Archu pravidelně 
uveřejňuje. 

Nezměněn zůstává ediční záměr vydatele: Archa je „výkladní 
skříní“ ČRDM, jejích členských organizací a jejich aktivit. 
Slouží k propagaci České rady dětí a mládeže, mimoškolní 
výchovy a dobrovolnictví, které se k ní úzce váže. Archa 
zároveň nabízí snadno dostupný mediální prostor, který je 
k dispozici všem členům ČRDM.

V průběhu roku se podařilo postupně vydat šest tištěných 
čísel zmíněného zpravodaje. Jejich náklad činil vždy tisíc 
výtisků. Ústřední témata zněla: Motivujeme. I svým příkla-
dem / Veřejnosti na očích / …aby byl volný čas pro všechny 
/ Vyrážíme za hranice / Rozloučení s prázdninami / (Nejen) 
72 hodin.

Internetový portál ADAM.cz
ADAM.cz je informační a zpravodajský servis spolků dětí 
a mládeže. Česká rada dětí a mládeže zajišťuje chod serveru 
i veškerý servis s tím spojený, včetně vybavení redakce.

V průběhu roku 2016 bylo zveřejněno na zpravodajském 
serveru ADAM.cz celkem 994 článků. Z tohoto počtu to bylo 
celkem 522 hlavních článků, většinou s bohatou fotodoku-
mentací, z nichž bylo 54 odborných. Dále bylo publikováno 

180 videí, z toho část z autorské produkce ČRDM, 50 zpráv 
v rubrice Nepřehlédněte a 242 anotací v rubrice Přečtěte 
si. Zejména u autorských článků se vždy jednalo o tematiku 
NNO pracujících s dětmi a mládeží. Věnovali jsme se aktu-
álním tématům jako inkluze, migranti, participace mladých 
lidí apod. Server ADAM také informoval průběžně o dění 
v dalších projektech ČRDM.

Cílovou skupinou serveru ADAM.cz jsou zejména členové 
organizací, pracujících s dětmi a mládeží. Tyto organizace 
také jsou nejčastějšími přispěvateli, některé organizace zasí-
lají své zprávy a výzvy velmi pravidelně. Spolupráci s přispě-
vateli pomáhala také témata, kterých ADAM.cz za rok 2016 
vystřídal přes 20. V průběhu roku jsme – kromě již existu-
jících (CVVZ, Hry a hlavolamy, Borovice.cz aj.) – uzavřeli 
několik dalších mediálních partnerství, například s anketou 
o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos nebo s pořadateli sou-
těže Příběhy 20. století či Gratias Tibi.

Publikační činnost

V České republice působilo v roce 2016 jedenáct krajských 
rad dětí a mládeže, z nichž devět bylo členem ČRDM. Kraj-
ské rady sdružují v krajích desítky organizací z řad míst-
ních spolků i krajských organizací celostátních spolků. Na 
základě stanov ČRDM a dalších usnesení nejsou místní 
spolky přijímány do ČRDM, ale je jim doporučován vstup  
do příslušných krajských rad. V roce 2016 se tak i v něko- 
lika případech stalo.

Krajské rady neexistují v Pardubickém, Královéhradeckém 
a Olomouckém kraji.

Mluvčím Komory krajských rad, která v ČRDM působí, byl 
v roce 2016 Jan Burda, který byl zároveň celý rok členem 
představenstva ČRDM. Komora krajských rad komunikuje 
se všemi krajskými radami, i když nejsou členy ČRDM.

Jednotlivé krajské rady jsou zcela samostatnými sdruže-
ními, která mají svoje specifika a odlišné místní podmínky. 
Během roku se snažily aktivně působit ve prospěch člen-
ských organizací v krajích – například se tradičně podílí  
na vyjednávání podmínek dotačních titulů na krajských  
úřadech, jsou členy nejrůznějších komisí a některé z nich  
se podílejí na celostátních projektech ČRDM.

Zcela jistě nejvýznamnější akcí v roce 2016 byla realizace 
projektu Mládež kraji, který je finančně podporován MŠMT 
a řadou měst v jednotlivých krajích. Cílem projektu je pod-
pora mládežnických iniciativ – tedy projektů mladých lidí, 
kteří nejsou zastřešeni žádnou organizací. Projekt byl reali-
zován v pěti krajích (Jihočeském, Jihomoravském, Zlínském, 
Moravskoslezském a na Vysočině), celkem se do něj zapojilo 
více než 500 mladých lidí jako realizátorů, proběhlo více než 
100 projektů pro necelých 3500 účastníků. Proinvestovaná 
částka byla bezmála čtyři miliony korun.

ČRDM a krajské rady dětí a mládeže

500  realizátorů

100  projektů

3 500  účastníků

Projekt Mládež kraji
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V roce 2016 dvě jsme realizovali koordinační jednání v Bruselu 
v rámci projektu Youthwiki. Výsledkem byla příprava a ode-
vzdání tří kapitol na téma zaměstnanost mládeže, sociální 
inkluze a participace mládeže. Aktualizovali jsme kapitoly 
Youth policy Governance a Dobrovolnictví. Předali jsme pod-
klady k externí evaluaci tří výše zmíněných kapitol pro rok 
2016 a jejich technickému zpracování do systému EK. 

V roce 2016 jsme plně rozeběhli aktivity v projektu Spolu-
práce pro inovativní vzdělávání sociálních a občanských 
kompetencí, který pořádáme společně s polskou nadací 
Umbrella z Vratislavi a Litevským centrem mládeže z Vil-
niusu. V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování 
občanských a sociálních kompetencí mladých lidí. Za každou 
zapojenou organizaci se účastní pět pracovníků s mládeží 
a pět mladých lidí.

Náplní činnosti účastníků je vývoj a testování nových metod 
vzdělávání v mezinárodním kolektivu. Jejich aktivita probí-
hala jak na dvou týdenních mezinárodních setkáních (ve Vra-
tislavi a Vilniusu), tak i v době mezi nimi na národní a lokální 
úrovni. Výstupem projektu má být „vzdělávací stezka“ ve 
formě publikace (dostupné v tištěné i elektronické podobě) 
a dalších nástrojů (mobilní aplikace, webová databáze), které 
poskytnou organizacím pracujícím s mladými lidmi metodiku 
vzdělávání ke zvyšování sociálních a občanských kompe-
tencí včetně jejich ověření. Do prací na tvorbě výstupu byli 
rovnocenně zapojeni všichni účastníci (pracovníci s mládeží 
i samotná mládež), tudíž mladí lidé přímo vytvářeli metody 
pro vzdělávání dalších mladých lidí.

Projekt je dvouletý, financovaný s podporou programu Evrop-
ské unie Erasmus+ a poběží do konce října 2017.

Cesta 
ke kompetencím

Youthwiki

Pojištění
ČRDM během celého roku opět administrovala několik 
typů pojištění, a to pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti 
organizací, dobrovolníků a zaměstnanců. Tento dílčí pro-
jekt je finančně nejnáročnější částí celého projektu ČRDM. 
V roce 2016 bylo pojištěno celkem 215 048 osob v úrazo-
vém pojištění, v  pojištění odpovědnosti pak téměř 31 000 
dobrovolníků.  

Během roku 2016 ČRDM stále spolupracovala s pojišťovnou 
Kooperativa, která byla vybrána v závěru roku 2013 ve výbě-
rovém řízení jako pojišťovna pro roky 2014 až 2017.

ESO
Během roku se podařilo provozovat systém elektronické 
správy organizace, který je funkční pro vedení jednodu-
chého a podvojného účetnictví, správu členů, majetku apod. 
Do systému se zapojily desítky pobočných spolků, oddílů, 
kmenů a středisek organizací Junák – český skaut, z. s., 
Asociace TOM ČR a Liga lesní moudrosti. Tento systém byl 
pak nabízen dalším organizacím. Snahou během celého roku 
bylo systém připomínkovat a neustále posouvat tak, aby 
usnadnil práci hospodářům organizací. Doposud je v sys-
tému evidováno 111 registrovaných jednotek, 317 uživatelů, 
10 623 evidovaných členů a 57 387 účetních dokladů.

Semináře
Během podzimu roku 2016 jsme uspořádali čtyři semináře 
k nové dotační metodice MŠMT. Semináře proběhly 2x 
v Praze, dále v Brně a Ostravě. Úvodního semináře v Praze 
se účastnilo přes 70 osob, dalších seminářů pak 20–30 osob. 
O semináře byl velký zájem, a proto jsme natočili videozá-
znam ze semináře v Praze, který jsme následně publiko-
vali na webových stránkách a předali k dispozici na server 
ADAM.cz. Na informačních seminářích jsme zajišťovali 
občerstvení a servis pro účastníky, koordinovali jsme také 
přihlašování účastníků a provozovali informační webové 
stránky.

Právní servis
V rámci projektu jsme vybudovali online právní poradnu, 
která navazovala na poradnu k novému občanskému záko-
níku, kterou ČRDM provozovala dříve. V poradně na adrese 
http://poradna.crdm.cz, jsme denně uveřejňovali odpovědi 
expertů na rozličné dotazy, které pokládají zájemci ze spolků 
pracujících s dětmi a mládeží, ale i odjinud. Rovněž jsme 
zde publikovali metodické články o legislativě na letních 
táborech apod. Na webu jsme během roku uveřejnili desítky 
odpovědí.

Další podpora  
organizací dětí a mládeže

215 048  

osob pojištěno

616  

pojistných událostí



Hlásáme do světa 
informace a novinky 

ze světa našich organizací

„
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Hospodaření
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A. Náklady celkem Celkem

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby součet A. I. 1. až A. I. 6. 10 134
A I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních naskladovaných dodávek 1 504
A. I. 2. Prodané zboží
A. I. 3. Opravy a udržování 161
A. I. 4. Náklady na cestovné 897
A. I. 5. Náklady na reprezentaci 254
A. I. 6. Ostatní služby 7 318
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace součet A. II. 7. až A. II. 9. 0
A. III. Osobní náklady součet A. III. 10. až A. III. 14. 4 296

A. III. 10. Mzdové náklady 3 175
A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 1 018
A. III. 12. Ostatní sociální pojištění
A. III. 13. Zákonné sociální náklady 55
A. III. 14. Ostatní sociální náklady 48

A. IV. Daně a poplatky hodnota A. IV. 15. 2
A. IV. 15. Daně a poplatky 2

A. V. Ostatní náklady součet A. V. 16. až A. V. 22. 6 624
A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
A. V. 17. Odpis neodbytné pohledávky 8
A. V. 18. Nákladové úroky 1
A. V. 19. Kursové ztráty 46
A. V. 20. Dary
A. V. 21. Manka a škody
A. V. 22. Jiné ostatní náklady 6 569

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Součet A. VI. 23. až A. VI. 27. 

A. VII. Poskytnuté příspěvky hodnota A. VII. 28. 162
A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 162

A. VIII. Daň z příjmu hodnota A. VIII. 29. 
A. VIII. 29. Daň z příjmu

Náklady celkem součet A. I. až A. VIII. 21 218

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016  
(v tisících Kč)

Projekt Náklady celkem Z toho dotace Z toho vlastní 
zdroje % dotace

Adam 1 082 149 612 511 469 638 56,6 %
Archa 617 135 617 135 0 100,0 %
Pojištění 6 570 547 6 052 783 517 764 92,1 %
Zahraničí 458 558 231 451 227 107 50,5 %
Semináře 323 511 169 713 153 798 52,5 %
Kancelář 4 712 714 3 392 445 1 320 269 72,0 %
Slevy pro pracovníky s d. a m. 452 862 252 862 200 000 55,8 %
Kam chodit 410 657 321 097 89 560 78,2 %
Analytické centrum 329 984 229 984 100 000 69,7 %
YouthWiki 2015 268 897 217 677 51 220 81,0 %
ESO 216 219 216 219 0 100,0 %
Národní pracovní skupina SD 921 598 857 916 63 682 93,1 %
YouthWiki 2016 651 173 651 173 100,0 %
Karty EYCA 595 389 0 595 389 0,0 %
72 hodin 1 898 571 1 358 055 540 516 71,5 %
Právní servis 278 059 270 059 8 000 97,1 %
Cesta ke kompetencím 273 226 273 226 0 100,0 %

Celkem 20 061 249 15 724 306 4 336 943 78,4 %
 

Přehled financování projektů ČRDM
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AKTIVA stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu 
dni učetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 146

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 90
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  
A. I. 2. Software  
A. I. 3. Ocenitelná práva  
A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90
A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  
A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 56
A. II. 1. Pozemky  
A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky  
A. II. 3. Stavby
A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 56
A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů  
A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba  
A. III. 2. Podíly - podstatný vliv
A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
A. III. 4. Zápůjčky organizačním složkám
A. III. 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  
A. IV. 2. Oprávky k softwaru
A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům

Rozvaha k 31. 12. 2016 (v tisících Kč)

B. Výnosy  

B. I. Provozní dotace hodnota B.I.1. 16 068 
B. I. 1. Provozní dotace 16 068
B. II. Přijaté příspěvky součet B.II.2. až B.II.4. 4 425
B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 3 912 
B. II. 4. Přijaté členské příspěvky 513
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 978  
B. IV. Ostatní výnosy součet B.IV.5. až B.IV.10. 147 
B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  
B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky
B. IV. 7. Výnosové úroky 3
B. IV. 8. Kursové zisky 4 
B. IV. 9. Zúčtování fondů
B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 140 
B. V. Tržby z prodeje majetku součet B.V.11. až B.V.15.  
B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  
B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu   
B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  

Výnosy celkem součet B.I. až B.V. 21 618 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 – (ř. 39–ř.37) 400 

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 – ř. 37 400 
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B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. 
pojištění  3

B. II. 8. Daň z příjmů   
B. II. 9. Ostatní přímé daně  57
B. II. 10. Daň z přidané hodnoty   
B. II. 11. Ostatní daně a poplatky   
B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 1 282 924

B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. 
celků   

B. II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   
B. II. 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí   
B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   
B. II. 17. Jiné pohledávky 8 8
B. II. 18. Dohadné účty aktivní   
B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám   
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 6 445 5 418
B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 138 83
B. III. 2. Ceniny   
B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 6 307 5 335
B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování   
B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování   
B. III. 6. Ostatní cenné papíry   
B. III. 7. Peníze na cestě   
B. IV. Jiná aktiva celkem  179
B. IV. 1. Náklady příštích období  179
B. IV. 2. Příjmy příštích období   

 Aktiva celkem 8 264 7 244

B. Krátkodobý majetek celkem 8 264 7 098

B. I. Zásoby celkem 88 131
B. I. 1. Materiál na skladě 88 131
B. I. 2. Materiál na cestě   
B. I. 3. Nedokončená výroba   
B. I. 4. Polotovary vlastní výroby   
B. I. 5. Výrobky   
B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách   
B. I. 8. Zboží na cestě   
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby   
B. II. Pohledávky celkem 1 731 1 370
B. II. 1. Odběratelé 18 111
B. II. 2. Směnky k inkasu   
B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 351 241
B. II. 5. Ostatní pohledávky 72 26
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci   

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

A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému  
majetku  

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám
A. IV. 7.
 

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  
A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku  

AKTIVA stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu 
dni učetního období
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B. III. 9. Ostatní přímé daně   
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty 10  
B. III. 11. Ostatní daně a poplatky   
B. III. 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu   
B. III. 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků   
B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   
B. III. 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   
B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí   
B. III. 17. Jiné závazky   
B. III. 18. Krátkodobé úvěry   
B. III. 19. Eskontní úvěry   
B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy   
B. III. 21. Vlastní dluhopisy   
B. III. 22. Dohadné účty pasivní   
B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   
B. IV. Jiná pasiva celkem 3 267 1 675
B. IV. 1. Výdaje příštích období  10
B. IV. 2. Výnosy příštích období 3 267 1 665

 Pasiva celkem 8 264 7 244

  PASIVA stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu 
 dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 4 708 5 108

A. I. Jmění celkem 447 447
A. I. 1. Vlastní jmění 447 447
A. I. 2. Fondy   
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   
A. II. Výsledek hospodaření celkem 4 261 4 661
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 400
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 801
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3 460 4 261

B. Cizí zdroje celkem 3 556 2 136

B. I. Rezervy celkem   
B. I. 1. Rezervy   
B. II. Dlouhodobé závazky celkem 263 271
B. II. 1. Dlouhodobé úvěry   
B. II. 2. Vydané dluhopisy   
B. II. 3. Závazky z pronájmu   
B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy   
B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě   
B. II. 6. Dohadné účty pasivní 263 271
B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky   
B. III. Krátkodobé závazky celkem 26 190
B. III. 1. Dodavatelé  175
B. III. 2. Směnky k úhradě   
B. III. 3. Přijaté zálohy 16 15
B. III. 4. Ostatní závazky  1
B. III. 5. Zaměstnanci  -1
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. 
zdravotního pojištění   

B. III. 8. Daň z příjmů   
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Working Group), implementing consultations within the V. 
cycle of the EU’s Structured Dialogue (workshops on specific 
topics from personal development to mapping challenges in 
the EU nowadays, essay contest, online and offline questi-
onnaires, online discussion platform), ongoing consultati-
ons within the National Working Group and processing the 
results into the national report of the Czech Republic for the 
European Steering Committee.

Analytical Centre
The main aim of the Analytical Centre for 2016 was the cre-
ation of a database on youth and youth researches about dif-
ferent topics for further work of the centre. During the year 
we proposed indicators on youth, which were used in further 
discussion with the Ministry of Education, Youth and 
Sports. We analysed researches and data collections related 
to youth. Collected longitudinal data were handed over to 
the Youth Department of the Ministry in December 2016.

Member Cards and European Youth Cards
Priorities in the EYCA project were to further issue the 
European Youth Cards as well as to offer them to our mem-
ber organisations for use as their own member cards. We 
also intended to expand the number of discounts for card-
holders and strengthen the position of the cards among the 
target group – children and youth. The most interesting 
new discounts include the widening of cooperation with the 
National Heritage Institute, which will provide discounted 
access to almost all of its buildings.

Award of the CRDM “Přístav” (Port)
The 15th year of the “Port” Awards, which are given to 
voluntary and professional representatives of the public and 
local administration, as well as private companies, who are 
active on local or regional level, for significant support to 

extracurricular activities and substantial contribution to 
their development, culminated in a gala night. It took place 
in a beautiful environment of the “Písek” Gate in Prague 6. 
During the night several of our member organisation got the 
chance to present themselves in the form of a funny quiz.

International activities

European Youth Forum
In 2016 CRDM was involved in the activities of the European 
Youth Forum (YFJ) as its full member. CRDM’s representati-
ves took part on statutory meetings of the Forum, specifica-
lly the spring and autumn General Assembly and Council of 
Members in Brussels and Varna, as well as on other events 
concerning volunteering, youth employment, youth work, 
life-long learning, UN Youth Delegates Programme, social 
rights and consultations on the new work plan of the YFJ. 
On the autumn General Assembly in Varna, CRDM’s Board 
Member Zuzana Vaněčková was elected a Board Member of 
the YFJ.

Bilateral exchange of representatives of children 
and youth organisations with Israel
The cooperation with Israel went on in 2016 in the form of 
a youth exchange, which CRDM organised together with the 
Council of Youth Movements in Israel; it was supported by 
the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech 
Republic. The delegations took place in September and 
November. The participants learned about the other count-
ry’s culture and people, but especially about the work with 
children and young people in the organisations and youth 
movements.

The Czech Council of Children and Youth (CRDM) is an 
umbrella organisation for children and youth organisations 
and fulfils the role of the national youth council in the Czech 
Republic.

In 2016 CRDM associated 99 member organisations including 
9 regional youth councils. Among the membership organisa-
tions with camping, hiking, cultural, technical or Christian 
orientation can be found. Some of them have environmental 
focus, while others are concentrating on work with minorities 
or prevention of social pathological phenomena.

The mission of the CRDM is to promote conditions for quality 
life and overall development of children and young people.

CRDM 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. CRDM represents interests of its members towards 
home and foreign bodies, organisations and institutions.

Further activities and projects of CRDM include:

Kamchodit.cz (WhereToGo) – database of places  
of extracurricular education
A database of places of free time activities, which in the form 
of an interactive map offers information to children and 
parents about the possibilities of spending their free time 
in places around their home or school. In 2016 we focused 
especially on expanding the database with further entries. 
The system was also modified, so recruitment events could 
be added. Throughout the year the database included almost 
4000 entries from more than 800 places in the Czech 
Republic.

72 Hours
In 2016 we organised already the fifth year of the 72 Hours 
project. It is the biggest volunteering project for children and 
young people in the Czech Republic. During three days from 
13th to 16th October voluntary activities focusing on helping 
other people, the nature and cleaning the environment took 
place across the whole country under the motto “I am hel-
ping, because I want to”. Also in 2016 we were able to keep 
the growing tendency of the project with 29 482 partici-
pants, who got involved, even if the number of implemented 
projects decreased a bit to 605.

Apart from previous years we prepared support for a wider 
variety of activities. Thanks to a new partner we were able to 
distribute altogether 300 trees to individual coordinators of 
local projects, which are now decorating the public space in 
various places across the Czech Republic. Another news was 
the cooperation with the Karel Komárek Proměny Founda-
tion, thanks to which we could support ten selected projects 
financially, too. Furthermore we focused on the support of 
cleaning projects, which were given thousands of working 
gloves and waste bags. We also significantly supported pro-
jects organised by the regional children and youth councils. 
We provided the coordinators of individual projects with 
special project T-shirts for free; other volunteers could buy 
the T-shirts for a symbolic price. We also sent the volunteers 
special project wristbands, tattoos, as well as discount cou-
pons from Hudy, the leading outdoor equipment supplier.

National Working Group for the Structured 
Dialogue with Youth
Throughout the year 2016 we actively promoted the Structu-
red Dialogue among young people and decision-makers by 
suitable networking (face-to-face meetings, workshops, dis-
cussions, networking meetings of partners of the National 

Czech Council of Children and Youth
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We were also paying attention to prohibitions of organising 
camps near rivers and streams – some of the traditional 
campsites were put on new maps of flood zones without the 
affected organisations being informed. We also opposed the 
planned change of the law on hunting, which intended to 
limit the access to forests, and worked on other legislative 
topics affecting the sector of children and youth.

Publications and media

ARCHA journal
Also in 2016 we continued with publishing of non-commer-
cial printed magazine Archa – CRDM’s journal on education 
and use of free time of children and youth. Throughout the 
year we published six issues of Archa, each in 1000 copies.

ADAM.cz internet portal
ADAM.cz is an information and news service for associati-
ons of children and youth. CRDM provides the operation of 
the server, as well as all related services, including equip-
ment of the editorial office.

Throughout 2016 ADAM.cz published 994 articles altogether, 
out of which 522 were main articles, mostly with a rich pho-
tographic documentation; 54 of them were expert articles. 
Furthermore, 180 videos were published, part of them of 
CRDM’s own production, 50 short news in the section “Do not 
miss” and 242 annotations in the section “Read it”.

Further support to organisations of children  
and youth

Insurance
CRDM during the whole year continued to administer seve-
ral types of insurance: accident insurance, third-party lia-

bility insurance of organisations, volunteers and employees. 
This partial project was financially the most demanding part 
of the whole CRDM’s budget. In 2016 the accident insurance 
included 215 048 insured persons, whereas the third-party 
liability insurance covered almost 31 000 volunteers.

ESO – electronic administration of the group
During the year we operated a system of electronic admini-
stration of groups, which is useful for accounting, admini-
stration of group members and property, etc. Until now the 
system has registered 111 units (groups), 317 users, 10 623 
registered group members and 57 387 accounting documents.

Seminars
During autumn 2016 we organised four seminars on the new 
grant methodology of the Ministry of Education, Youth and 
Sports, two of them in Prague, the other two in Brno and 
Ostrava.

Legal service
We created an online legal helpdesk (accessible at  
http://poradna.crdm.cz), which followed up on a similar 
helpdesk dealing with the new Civil Code, that was opera- 
ted by CRDM earlier.

Youthwiki
Within the project Youthwiki we organised a coordination 
meeting in Brussels in 2016. Its result was the preparation 
and submission of three chapters on topics of youth employ-
ment, social inclusion and youth participation. We updated 
the chapters Youth Policy Governance and Volunteering.

Czech-German Youth Meeting
The 9th Czech-German Youth Meeting Polička 2016 took 
place in Polička from 23rd to 25th September 2016. We 
organised it together with the German Federal Youth Coun-
cil, Coordination Centre of Czech-German Youth Exchanges 
Tandem and the town of Polička as a reminder of the very 
first Czech-German Youth Meeting which was held at the 
same place twenty years before. The three-day-long event 
offered a valuable programme for its participants. Young 
people in Polička discussed, for example, issues concerning 
migration and the situation of refugees in the Czech Repub-
lic and Germany, talked about social engagement against 
racism and xenophobia, as well as about the development  
of Czech-German relations in the last two decades.

Pathways to competences
In 2016 we were active in the project Cooperation for Social 
and Civic Competences‘ Innovative Education, which we 
organised together with the Umbrella Foundation from 
Wroclaw in Poland and the Lithuanian Youth Center from 
Vilnius. The project is about education leading to raising 
civic and social competences of young people. The partici-
pants work on development and testing of new methods of 
education in and international collective. Their activities 
took place during two week-long international meetings (in 
Wroclaw and Vilnius), as well as on national and local level 
in the times between the meetings.

Further international activities of CRDM
In cooperation and with support of the Ministry of Educa-
tion, Youth and Sports and the Ministry of Foreign Affairs 
CRDM started a pilot programme of United Nations Youth 
Delegates in 2016, which resulted in selecting and sending 
of two young representatives of Czech youth to the Third 
Committee of the UN General Assembly in New York.

CRDM as the holder of the licence to distribute the 
European Youth Cards was represented on statutory mee-
tings of the European Youth Card Association (EYCA). Tra-
ditional was also the attendance of CRDM’s representative 
on the proceedings of the Czech-German Council on Coope-
ration and Youth Exchanges, which took place in Pilsen in 
2016.

CRDM was also actively represented in the Advisory Council 
on Youth of the Council of Europe by the Board Member Jan 
Husák.

CRDM and regional children and youth councils
There were eleven regional children and youth councils 
active in the Czech Republic in 2016; nine of them were 
members of CRDM. The regional councils associate tens 
of local associations, as well as regional organisations of 
nation-wide associations. Without doubts, the most impor-
tant activity in 2016 was the implementation of the project 
Youth for the Region, which was financially supported by the 
Ministry of Education, Youth and Sports and a host of towns 
and cities in the individual regions. It aims to support youth 
initiatives – projects of young people, who are not members 
of any organisation. The project was implemented in five 
regions (South Bohemian, South Moravian, Zlín, Moravian-
-Silesian and Vysočina); altogether 500 young people joined 
the project as implementers; more than 100 projects took 
place for almost 3500 participants.

Working group “State”
In 2016 CRDM’s working group “State” continued with 
intense contacts with the state administration, especially 
with the Ministry of Education, Youth and Sports. Throu-
ghout the year we were intensely communicating about the 
amount of grant funds for children and youth organisations. 
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