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Tento dokument byl stažen z Národnı́ho úložiště šedé literatury (NUŠL).
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH 



… ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NÁRODNÍ RADOU
DĚTÍ A MLÁDEŽE A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM STÁTU.

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

Česká rada dětí a mládeže plní v naší zemi roli standardní národní rady dětí
a mládeže. Jejími členy je drtivá většina celostátních sdružení dětí a mládeže
a mnoho desítek organizací regionálních a místních, včetně tří krajských rad dětí
a mládeže. Celkem jich v roce 2005 byla až rovná stovka.

Tento počet a široké spektrum členských organizací se odráží i v nutnosti citlivého vyvažování
nejrůznějších zájmů a očekávání, s nimiž sdružení do ČRDM vstupují. Není proto divu, že i vedení ČRDM musí
hledat optimální způsoby vnitřní i vnější komunikace, obhajování kroků, řešení dosud neznámých úkolů
(v loňském roce jsme kromě dvou „povinných“ valných shromáždění zorganizovali mj. i dvě diskusní setkání
s představiteli členských sdružení). Různorodost pohledů členských sdružení na poslání ČRDM se odrazila i ve
změnách, které nastaly v loňském roce v personálním složení představenstva a kanceláře. Další příležitostí
k reflexi bylo i loňské vyhodnocování Strategie ČRDM pro léta 2000-2005, jemuž jsme se věnovali, a příprava
strategie nové, jež byla přijata na Valném shromáždění ČRDM v dubnu 2006. Nedosti na tom, nová strategie
se letos odrazí nepochybně i v chystané změně stanov ČRDM.

Kromě těchto „strategických změn“ jsem přesvědčen, že se nám v roce 2005 dařilo především
každodenní prací proměňovat ve skutečnost základní priority činnosti ČRDM vycházející z jejího poslání – tedy
zvyšovat prestiž mimoškolní výchovy ve společnosti a přispívat ke zlepšování podmínek pro dobrovolníky, kteří
s dětmi a mládeží v jejich volném čase pracují. Co konkrétně jsme pro to dělali a jak se nám to dařilo v roce
2005, je obsahem celé zprávy. Zde pouze upozorním na to, co pokládám za nejvýznamnější:

ČRDM navázala výborné vztahy s novým vedením odboru pro mládež MŠMT a dokázala je přetavit do
vskutku partnerské spolupráce. I v roce 2005 jsme byli zásadním způsobem zapojeni do konzultací
legislativních norem, které mají vliv na právní prostředí sdružení dětí a mládeže a práci dobrovolníků – ať už
v přípravě nových verzí návrhu zákona o práci s dětmi a mládeží, jenž ačkoliv nebyl předložen, již lépe
naplňoval naše představy, nebo v úspěšném, avšak velmi obtížném „boji“ o vyčlenění sdružení dětí a mládeže
z povinnosti být plátci DPH. V roce 2005 se objevila významná možnost připomínkování novely Občanského
zákoníku, do které jsme se zapojili.

ČRDM si uvědomuje svou roli reprezentanta sdružení vůči politické reprezentaci České republiky,
a proto v roce 2005 zesílila komunikaci s představiteli parlamentních demokratických stran o vývoji politiky
v oblasti mládeže. Vyústěním byla intenzivní příprava tentokrát na leden 2006 posunutého Setkání v Senátu
za účasti zástupců všech významných demokratických politických stran, příprava výstavy „S dřevomorkou
na startu“ nebo v prosinci a lednu žhavá jednání ohledně hrozící decentralizace financí pro celostátní sdružení
dětí a mládeže na kraje.

Jednou z přímých a tradičních „hmatatelných“ základních služeb, kterou ČRDM sdružením zajišťuje,
je administrace úrazové a dalších pojistek, jež pokračovala i v loňském roce a úhradu úrazové pojistky bylo
možné opět po letech pokrýt ze sta procent z dotací MŠMT. Další z nich je informační servis (nejen) pro
členská sdružení a prezentace našeho sektoru jako takového prostřednictvím zpravodaje Archa a serveru
Adam.cz. Hlavní prezentační akcí naší činnosti byla opět Bambiriáda. Několikadenní květnový „festival“
proběhl tentokrát v 27 městech a celkově jej navštívilo přes 230 tisíc mladých lidí, dětí a jejich rodičů.

V roce 2005 se nám podařilo, i přes počáteční jarní zachvění, konsolidovat Kancelář ČRDM jako
spolehlivý tým. Měl jsem poprvé možnost, nejprve jako její ředitel a od října jako uvolněný předseda,
vyzkoušet si na vlastní kůži, co vše každodenní „nezisková úředničina“ obnáší. Chtěl bych tímto týmu
zaměstnanců kanceláře v čele s novou ředitelkou Míšou Přílepkovou poděkovat za jejich nasazení a pomoc.

ČRDM i nadále posiluje dobré jméno v zahraničí – aktivně se podílí na zásadních snahách Evropského
fóra mládeže, kam usilujeme o přijetí, a spolupracuje s národními radami mládeže, její zástupci reprezentují
názory mladých lidí na akcích pořádaných evropskými institucemi, účastní se seminářů a konferencí.

Věřím, že výsledky činnosti ČRDM v roce 2005 dokazují, že loď ČRDM je dobře stavěná a přečká
i občasné bouřky. Stejně tak jsme přesvědčen, že za dalším zlepšováním jsme dobře vypluli i v letošním roce.
Všem, kteří se na činnosti rady podíleli a podílejí, za to patří můj velký dík. Doufám, že posádce naší lodi bude
i v roce 2006 foukat do plachet dobrý vítr a že se nám podaří udržovat správný směr.

Pavel Trantina, předseda ČRDM
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Stručný průvodce Výroční zprávou

ČÁST II – CO JSME V ROCE 2005 DĚLALI? str. 6

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

1)  Celorepubliková prezentační akce – BAMBIRIÁDA 2005 .......................................................................... 6

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

3) Zahraniční a mezinárodní aktivity .................................................................................................... 17

4)  Publikační činnost ........................................................................................................................... 19

– zpravodaj ARCHA

– internetové stránky CRDM.cz, ADAM.cz

5) Podpora sdružení dětí a mládeže .................................................................................................... 22

– Pojištění pro sdružení dětí a mládeže

– Vzdělávací semináře

– Servis pro sdružení – zajištění provozu internetové sítě v budově na Senovážném náměstí a zajištění
chodu Kanceláře ČRDM

ČÁST III – KOLIK NÁS TO STÁLO? str. 25

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

ČRDM – CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH IN 2005 str. 28

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

V téhle úvodní části se stručně představíme

– oč usilujeme,

– kdo k nám v roce 2005 patřil a kolik měl vlastních členů,

– kdo řídil naši činnost,

– kdo nás kde zastupoval.
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Kdo a proč tvoří ČRDM?

Čá
st 

I.

„Posláním ČRDM je podporovat
v duchu Úmluvy o právech dítěte
oprávněné zájmy dětí a mládeže

ve snaze napomáhat
všestrannému rozvoji mladých

lidí po stránce duchovní,
duševní, tělesné a sociální.

Své poslání naplňuje ČRDM tím,
že podporuje činnost svých

členů, zejména snahu
o vytváření právních,

hospodářských, společenských
a kulturních podmínek vhodných

pro jejich činnost. ČRDM
zastupuje své členy vůči
domácím i zahraničním
orgánům, organizacím

a institucím.“

z úvodu Strategie ČRDM
do roku 2005

V České radě dětí a mládeže mají své jasné místo tradiční sdružení
zabývající se výchovou, která díky svobodě po listopadu 1989 opět
mohla veřejně začít v naší zemi působit. Stejně tak ovšem k nám patří
sdružení, která sice před listopadem 1989 v nějaké podobě existovala,
ale teprve po pádu totalitního režimu mohla bez mocenských zásahů
začít naplňovat své skutečné poslání. Rádi jsme mezi sebou přivítali
sdružení, která vycházejí z křesťanské orientace, stejně jako sdružení
s kulturním zaměřením. V roce 2005 vstoupilo do ČRDM 10 nových
organizací, které velikostí členské základny patří spíše ke sdružením
s místní nebo regionální působností. Zároveň tři sdružení pozbyla
členství – jedno z nich zánikem a dvě členství neprodloužila. Pestrost
členstva ČRDM podporují i sdružení zaměřená na speciální druhy
činnosti, prostřednictvím kterých rozvíjejí život dětí a mladých lidí.

Jsou mezi námi sdružení veliká – ba největší – i docela malá. Jsme
přesvědčeni, že ti i oni v ČRDM mají zajištěno přiměřené místo. Jde
totiž o dělbu práce a rolí: každý by měl druhým poskytnout to, v čem je
zvlášť dobrý, případně, kde je prakticky nenahraditelný. Demokracii
mezi sebou chápeme jako takové uspořádání vzájemných vztahů, které
respektuje suverenitu každého členského sdružení, uznává jeho
přednosti a možnosti a vytváří prostor pro jeho uplatnění. Současně
respektuje odpovědnost i možnosti jednotlivých sdružení v závislosti na
síle členské základny.

TROCHU STATISTIKY:

• počet sdružení
do 1 000 členů

… 72 (tj. 74%)

• počet sdružení
od 1 000 do 5 000 členů

… 13 ( tj. 13,5%)

• počet sdružení
od 5 000 do 10 000 členů

… 5 (tj. 5%)

• počet sdružení
nad 10 000 členů

… 4 ( tj. 4 %)

• krajské rady dětí
a mládeže

… 3 (počet členů
se nezapočítává)

Zakládající členové České rady dětí a mládeže v roce 1998

AKSM
Asociace k¯esùansk˝ch sdruûenÌ ml·deûe
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Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2005
(stav po 22. Valném shromáždění ČRDM)

POČET ČLENŮ
CELKEM

*) Sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2005

  1 AFS Mezikult. programy 84
  2 Asociace debatních klubů 324
  3 Asociace křesťanských sdružení mládeže 4 359
  4 Asociace malých debrujárů ČR 2 237
  5 Asociace středoškolských klubů ČR 4 528
  6 Asociace turistických oddílů mládeže ČR 9 726
  7 Asociace víceúčelových základních organizací 3 787
  8 Azimut 152
  9 BOII 24
10 Česká tábornická unie 7 400
11 Československý Zálesák*) 256
12 Čhavorikani Luma 26
13 Dětské umělecké studio Milevsko 45
14 Dodge City 126
15 Dorostová unie 295
16 Duha 5 479
17 Duhoví kamarádi
18 Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava 20
19 Elsa ČR 200
20 Expedice Natura 445
21 Folklórní sdružení ČR 13 455
22 Harcerstwo Polskie w RC 430
23 Hnutí Brontosaurus 829
24 Hnutí GO! 57
25 Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary*) 56
26 INEX – sdružení dobrovolných aktivit 93
27 Informační centrum oddílů a klubů 33
28 Jihomoravská rada dětí a ml. 0
29 Jockey Club Malý Pěčín 36
30 Junák – svaz skautů a skautek ČR 47 135
31 Klub dobré zprávy 15
32 Klub Domino, DTA 103
33 Klub mladých cestovatelů 408
34 Klub mladých Filadelfia*) 115
35 Klub Pathfinder o.s. 2 403
36 Klub přátel umění v ČR 104
37 Klub úplně fantastické rekreace 183
38 Koala 6
39 Kolpingovo dílo v ČR 430
40 Křesťanské sdružení Benjamin 22
41 Květ – sdružení klubů dětí a dětských domovů 1 127
42 Liga lesní moudrosti 949
43 Lípa 2 37
44 Mládež ČČK 1 042
45 Mladí evropští demokraté 16
46 Mladí konzervativci 1 047
47 Mladí křesťanští demokraté 299
48 Mladí sociální demokraté 934
49 Moravská hasičská jednota*) 3 683
50 Moravský klub myslivecké výchovy 56

SUBJEKT
POŘADÍ

13

21

26

4

30
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51 NTS Texas Rangers 22
52 OS Altus 18
53 OS Blesk*) 120
54 OS Filadelfie 15
55 OS Gaudolino*) 14
56 OS Lačhe Čhave 32
57 OS Letní dům 15
58 OS Malý princ 12
59 OS Nedánov při školní družině Boleradice*) 45
60 OS Rokršti*) 61
61 OS STUD 21
62 OS ZIP 15
63 Pionýr 19 195
64 Poškolák o.s. 5
65 Príma děti 28
66 Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu 16
67 Projekt Odyssea 20
68 RADAMBUK 0
69 RADAMOK 0
70 Royal Rangers v ČR 821
71 Salesiánské hnutí mládeže 2 074
72 Salesiánské kluby mládeže 1 085
73 Samostatná dětská organizace Vlčata 104
74 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota 267
75 Sdružení hasičů ČMS 42 930
76 Sdružení Klubko 75
77 Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP 3 153
78 Sdružení na pomoc dětem s handicapy 93
79 Sdružení přátel JF 910
80 Sdružení Roztoč 278
81 Sdružení Rubín 229
82 Sdružení turistických a tábornických oddílů 103
83 Slezská diakonie (Klub Alfa, Klub On Line, Klub dobré mysli,

Miniklub pro předšk. děti Slůně, Pohoda) 437
84 Smaragd, sdružení pro org. volnočasové činnosti 62
85 Spojené ruce 83
86 Společenství (Jan 10) 11
87 Společenství Romů na Moravě 1 879
88 Společenstvo Hraničářů – 1. Oddíl Hraničářů*) 22
89 Středisko Radost 901
90 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 50
91 T. O. Střelka 40
92 T.O.Lvíčata 38
93 Taneční studio Black and White 49
94 Totem Ostrava 54
95 YMCA v ČR 7 081
96 Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě 7 895
97 Zeměpisná společnost Morava 82

CELKEM JEDNOTLIVÁ SDRUŽENÍ 205 076

*) Sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2005

POČET ČLENŮ
CELKEMSUBJEKT

POŘADÍ

Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2005
(stav po 22. Valném shromáždění ČRDM)

58

80

87

81
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Orgány ČRDM

Zastupování

Předseda ČRDM
Pavel Trantina (Junák)
– do září 2005 také ředitel kanceláře

Představenstvo ČRDM

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti) –
1. místopředseda
Vít Madron (Asociace TOM)

ČLENOVÉ
Tomáš Kaplan (Hnutí Brontosaurus)
Roman Málek (Altus)
Mgr. Šimon Pokorný (Dorostová unie)
Ing. Josef Výprachtický (Junák)

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

Kancelář ČRDM
Mgr. Michaela Přílepková – ředitelka
– od října 2005
Blanka Lišková, Ing. Jiří Majer,
Ing Marek Krajči

Krátkodobě v ČRDM pracovali taktéž Mgr.
Jiří Zajíc, Mgr. Jiří Škvor a Eva Beránková.

Ve smlouvě o provedení práce či formou služeb pro Kancelář dále
pracovali Radka Páleníková, Petr Molka a Stanislava Bauerová.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace  –
výbor pro spolupráci s EU

Pavel Trantina a následně
Bc. Veronika Součková

Komora mládeže MŠMT
Mgr. Martin Bělohlávek
Pavel Trantina
Ing. Josef Výprachtický

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

Pavel Trantina
Petr Adame
Mgr. Michaela Přílepková
Aleš Sedláček

Česko-německá rada pro spolupráci a výměny
mládeže

David Čermák

M. Přílepková a V. Madron

A. Sedláček a P. Trantina
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Čá
st 

II.

BAMBIRIÁDNÍ MĚSTA

Místem, kde se v době od 26. do 29. května
2005 Bambiriáda konala, byla tato města:

Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek,
Havířov, Hlučín, Hradec Králové, Cheb,

Chomutov, Chrudim, Karviná, Klatovy, Liberec,
Mělník, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň,
Praha, Prostějov, Přerov, Šumperk, Tábor,
Třebíč, Třinec, Uherské Hradiště a Zlín.

PARTNEŘI BAMBIRIÁDY

Celostátní partneři:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Generali Pojišťovna a.s.,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra,
České dráhy, a.s., ABA.

Hlavní celostátní mediální partneři:

Česká televize,
Český rozhlas 1 – Radiožurnál.

Celostátní mediální partneři:

Sluníčko, Mateřídouška, Maminka,
Moje 1. Noviny, Učitelské noviny, adam.cz.

JUDr. Cyril Svoboda,
ministr zahraničních věcí,

JUDr. Petra Buzková,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,

RNDr. Libor Ambrozek,
ministr životního prostředí,

JUDr. Karel Kühnl, ministr obrany,

Mgr. František Bublan, ministr vnitra,

Vladimír Mlynář, ministr informatiky,

MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy,

Ing. Pavel Štefka,
náčelník Generálního štábu Armády ČR.

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI

Motto:
NA KŘÍDLECH DĚTSKÉ FANTAZIE

1. Celorepubliková prezentační akce Bambiriáda 2005

Největší tuzemská přehlídka dětských a mládežnických sdružení a center volného času – prestižní Bambiriáda,
pořádaná Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) – skončila po čtyřdenním maratónu v neděli 29. května 2005.
V pořadí již sedmý ročník této prezentační akce nabídl ve 27 městech ve všech krajích republiky malým
návštěvníkům i jejich dospělému doprovodu celou plejádu nápadů, podnětů a inspirací pro volný čas.

Program přilákal vysoký počet návštěvníků a atraktivnost akce ještě podtrhlo slunné počasí. Bambiriádní
atmosféra přilákala přes 231.000 návštěvníků, pochopitelně hlavně dětí; jen v Praze přitom pořadatelé rozdali
přes 32.000 vstupenek.

Bambiriáda 2005 se rozlétla
na křídlech dětské fantazie

Symbolickým odstřižením provázků poutajících
papírové draky a vypuštěním nafukovacích balónků
k bezmračnému nebi odstartoval 26. května 2005
krátce před polednem na pražském vrchu Vítkov
sedmý ročník tradiční Bambiriády. Prestižní akce,
pořádaná Českou radou dětí a mládeže (ČRDM),
zábavnou formou upozorňuje děti a jejich rodiče na
možnosti, jež pro účelné trávení volného času
nejmladší generace představují různá dětská
a mládežnická sdružení. Slavnostního zahájení
Bambiriády, jejíž letošní motto znělo „Na křídlech
dětské dfantazie“, se spolu s dalšími pozvanými hosty
zúčastnil i ministr vnitra František Bublan.
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Bambiriáda se konala kromě Prahy v dalších 26 městech po celé republice a trvala čtyři dny, od čtvrtka do
neděle. Podle českého vzoru ji také jako jednodenní akci již krátce předtím uspořádali organizátoři na
Slovensku (Žilina, Námestovo) a v Polsku (Bielsko-Biala).

Součástí programu bylo i vyhlášení dětské výtvarné soutěže „Okřídlený
lev“, kterou spolu s ČRDM uspořádal generální partner Bambiriády
Generali Pojišťovna a.s. Soutěžící měli za úkol výtvarně ztvárnit
benátského lva, jehož má pojišťovna ve znaku a který dal také soutěži
její název. Soutěž obeslalo svými výtvory přes 500 malých výtvarníků a ti,
kteří ve čtyřech věkových kategoriích získali první až třetí místo, byli
odměněni hodnotnými cenami: dostali od Generali Pojišťovny a.s. stan,
batoh a spací pytel.

Na pódiu, které vyrostlo vedle památníku na Vítkově, byly rovněž
slavnostně předány ceny ČRDM „Přístav“. Jde o ocenění, která vedení
dětské a mládežnické rady každoročně uděluje regionálním politikům za
jejich podporu a pomoc mladé generaci i těm, kteří se na jejich
mimoškolní výchově podílejí. Letošní cenu v podobě krásně malované
„trosečnické“ láhve s ukrytým poselstvím převzala zástupkyně starosty
Městské části Praha 22 Eliška Machačová a starosta Šumperka Zdeněk
Brož.

Slunečné letní počasí s teplotami zdolávajícími hranici třiceti stupňů
Celsia, a hlavně pestrý a přitažlivý program celé řady dětských a
mládežnických spolků a organizací vábily na Bambiriádu velké množství
lidí. Bambiriádní areál ve třetím pražském obvodu se až do neděle
proměnil zcela v duchu letošního hesla „Na křídlech dětské fantazie“
v jedno velké letiště. Po „ranveji“ vedoucí k památníku na vrchu Vítkově proudily davy návštěvníků, hlavně
rodičů s jejich ratolestmi – od těch nejmenších v kočárcích až po dospívající mládež. Po obou stranách
„přistávací dráhy“ stály „hangáry“ – stany, v nichž jednotlivá sdružení zaměřená na mimoškolní výchovu dětí
předváděla ukázky ze své činnosti.

V pionýrské expozici dostali zájemci letenku, na niž
bylo třeba otisknout potřebný počet razítek; po jejich
získání si mohli za odměnu vypustit svůj poštovní
balónek. Kdo chtěl, mohl se u pionýrů také nechat
vyfotografovat v malovaném letadle, nebo si dopřát
trochu odpočinku v  čajovně. Ti, kteří v sobě našli
i v panujícím tropickém horku dost sil a vytrvalosti, se
mohli nedaleko indiánského týpí Ligy lesní moudrosti
pokusit rozdělat oheň třením dřev, nebo se u hangáru
Kondorů projít na chůdách; Asociace TOM připravila
nejmenším návštěvníkům Bambiriády „ovčí stezku“
a Mládež Českého červeného kříže půjčuje zájemcům
bílé hole – aby si s šátky uvázanými přes oči
vyzkoušeli chůzi naslepo…

Zkrátka a dobře, bylo z čeho vybírat. Fronta malých návštěvníků stála například před umělou horolezeckou
stěnou. V přílbách a úvazech, bezpečně jištěni chlapci a dívkami v tričkách s nápisem „Skauting pro život“ si
mohli starší děti dodat odvahy a vyšplhat se kolmou cestou vzhůru.
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Z REGIONŮ:

Smyslem celé akce bylo upozornit veřejnost na
význam mimoškolní výchovy mladé generace
a zdůraznit roli, jakou v této oblasti sehrávají
dětská a mládežnická sdružení, ale též domy dětí
a mládeže a centra volného času. Ukázky z jejich
programu si nenechalo ujít přes 230.000
návštěvníků Bambiriády; nejvíce lidí – hlavně
rodičů s malými dětmi – se i v tropickém horku
vypravilo na akci v Praze, v Chomutově a v Děčíně.

Jak v hlavním městě, tak i v regionech svorně
spolupracovala nejrůznější sdružení: skauti,
pionýři, tomíci, hasičský dorost, mládež Českého
Červeného kříže, indiáni z Ligy lesní moudrosti
a další. Bambiriádní městečka přitom vytvářela svůj
osobitý ráz; vedlejším efektem pražské Bambiriády
bylo dočasné oživení Národního památníku na
vrchu Vítkov, po pádu komunismu přehlíženého
a nepřitažlivého. Hlavní i doprovodné akce
nejrůznějšího druhu byly ovšem k vidění, slyšení
a vyzkoušení prakticky všude, kam dětská fantazie
na svých křídlech letos dolétla.

Liberec

V Lidových sadech v Liberci panuje čilý ruch – předseda Rady dětí a mládeže Libereckého kraje Jiří Šmída
spolu s vedoucí kanceláře RADAMLK Petrou Handlířovou ladí vše před oficiálním zahájením. Areál, tedy
velká budova se sály (a věží, odkud vysílá Český rozhlas) a velkou přilehlou zahradou, se zdá být skvělým
zázemím. Stín, jenž poskytují vzrostlé kaštany, pořadatelé a návštěvníci v horkých dnech ještě jistě
ocení… Před desátou se schází primátor Liberce, hejtman kraje Petr Skokan, ředitelka odboru pro mládež
MŠMT paní ing, Eva Bartoňová, a nakonec i předseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka. Ten při prohlídce
Bambiriády neodolá křesání ohně ve skautském tee-pee ani lanové lávce u tomíků – být tu bulvár, určitě
by si smlsnul titulky jako „Senátorův šplh po laně“ či „Se senátorem se to zakymácelo“.

Opava

Bambiriáda tam probíhala na
sídlišti Kateřinky, v parku
u centra členské organizace
ČRDM – Elimu Opava. Sdružení
si našla úkryt před sluncem
pod stromy a nabídla pestrou
paletu vzájemně provázaných
aktivit, mnohdy motivovaných
létáním.

Karviná

Na hřišti u základní školy pod koordinací
skautů vyrostl stanový tábor s podsadami
a týpkem a stánky pionýrů, tomíků, Klubu
mladých Filadelfia, prezentoval se i Sokol,
DDM a Městská policie. Sousedství školy
způsobilo, že se během pátku stala
Bambiriáda oblíbeným přestávkovým
cílem zdejších žáků.

Frýdek-Místek

Vedro tam mělo zdatného soupeře, protože areál
Sokolík sousedí s nábřežím chladivé Ostravice.
Pořadatelství se ujalo místní sdružení ČRDM –
Sdružení Klubko. Organizátorům se osvědčila
jednak přímá prezentace činnosti sdružení
a pódiová vystoupení, ale i rozsáhlá expozice
o všech možnostech pro děti mladé lidi ve volném
čase formou informačních panelů.
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Šumperk

Opět se tam přijeli podívat
i zástupci organizací dětí
a mládeže ze Slovenska,
Polska a Německa. A na
křídlech dětské fantazie jste
mohli doletět i do Země
Nezemě Petera Pana – do
kina na film nebo si
zasoutěžit s pohádkovými
bytostmi z tohoto příběhu
J. M. Barrieho v přilehlém
parku U Sovy.

Ostrava

Ostravskou Bambiriádu pořádala Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje (RADAMOK). V bambiriádním areálu čekala
řada překvapení – například horolezecká stěna velikostí předčila tu
pražskou téměř dvojnásobně. Nechyběla ani opičí dráha a soutěž ve
sbírání víček od PET-lahví. Sdružení se prezentovala i v budově domu
kultury – právě tam se vydávaly ceny za celobambiriádní soutěž, tam
sídlil bambiriádní štáb a šikovní mladí amatérští novináři ze
Sólokapr.cz, kteří o dění na Bambiriádě informovali.

Třebíč

Začátek Bambiriády tam oznámil
výstřel z historického děla
a mluveným slovem z pódia pak
i moderátor Rádia Vysočina –
rádia pro mladé. Od té doby se
na ploše podzámecké nivy nebo
na pódiu průběžně prezentovala
téměř dvacítka organizací, které
se tak či onak prací s dětmi nebo
kvalitním využitím volného času
mládeže zabývají.

Brno

Brno má štěstí na dvě věci –
na park Lužánky, jenž je pro
Bambiriádu perfektním
prostředím, a na DDM Lužánky
s jeho šéfem Milanem Apelem –
Mikinem, který poskytuje
Bambiriádě skvělé zázemí. Mapa
u infocentra ukazovala, kde
všude a jaká sdružení dětí
a mládeže na Brněnsku působí –
a na bambiriádních stanovištích
se tyto organizace představovaly
„naživo“. Zajímavá byla i forma
brněnského bambiriádního
katalogu – šlo o pexeso s logy
zúčastněných sdružení.
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Řekli o Bambiriádě

František Bublan, ministr vnitra:

„Když jsem projížděl a procházel tímto areálem,
tak jsem se nestačil divit, kolik organizací a kolik

různých zájmových skupin se na Bambiriádě podílí.
Myslím si, že je to dobře – a že je to namístě.“

Pavel Hofrichter, hlavní koordinátor Bambiriády:

„Na Bambiriádě mohou děti ochutnat aktivitu,
o níž si řeknou, že je bezvadná – a rovnou se
mohou zapsat do nějakého oddílu. Nebo si ji

mohou zapamatovat a pak – až se v září budou
rozhodovat, co budou příští školní rok dělat ve

volných chvílích – se prostě vrátit k činnosti, která
je na Bambiriádě zaujala.“

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

Daniel Srb, šéf pražské Bambiriády:

Bambiriáda umí dětem místo nudy nabídnout
zábavné aktivity ve společnosti dobrých přátel.

Už samotná forma Bambiriády – tedy aktivní
prezentace – kdy si děti mohou na vlastní kůži

vyzkoušet řadu aktivit a najít si nové kamarády, je
pro ně přitažlivá, a přitom se nejedná jen o další

z mnoha „dětských dnů“.

Eva Hampejsová, pracovnice odboru
pro mládež MŠMT:

„Jenom díky těmto akcím se více dětí z ulice
dostává do občanských sdružení. I když ten nápor

není velký, přispívá k tomu, že přece jen méně
dětí a mladých lidí se vyskytuje na ulici a podléhá

negativním vlivům, s nimiž se dnes a denně
setkáváme.“

Ing. Petr Hájek, Generali Pojišťovna a.s.
(generální partner Bambiriády):

„Je pro nás velká čest, že se můžeme již po šesté
v řadě spolu s vámi podílet na této akci. Naše

spolupráce s ČRDM začala v roce 1999; chce se
mi říci, že počátky naší spolupráce sahají do

minulého století… Připomněl jsem si ještě na
jednu paralelu: jistě není náhodou, že motto této

akce Na křídlech dětské fantazie je významně
podobné logu naší pojišťovny, které má ve svém

znaku okřídleného benátského lva.“

Pavel Trantina, předseda ČRDM:

„Fantazií by také bylo, kdyby nejen po ty čtyři dny
koncem května zaměřila naše společnost

mnohem více pozornosti na skutečné možnosti,
potřeby i naděje světa dětí a mladých lidí – i těch,

kteří je na jejich cestě k dospělosti doprovázejí.“
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2. Spolupráce na tvorbě právních norem
a další společenské aktivity

„ČRDM bude veřejně známou a důvěryhodnou institucí.
Vzhledem ke schopnosti účinné spolupráce jak v praktické, tak teoretické oblasti bude vítaným

partnerem pro ostatní subjekty občanské společnosti: spolky, zájmové skupiny (např. rodičů), školy,
církve, kulturní a charitativní organizace, odborné instituce, samosprávu apod.“

ze Strategie ČRDM do roku 2005

Pro naplňování výše uvedené ambice se ČRDM v roce 2005 angažovala následovně:

PŘÍPRAVY NÁVRHU ZÁKONA O PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Především RNDr. Tomáš Řehák a Pavel Trantina i nadále spolupracovali s MŠMT na přípravách nových verzí
zákona o práci s dětmi a mládeží. Poslední verze již byla výrazně bližší našim představám, avšak zákon se
zastavil v meziresortním připomínkovém řízení a nebyl předložen k dalšímu projednávání.

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Aleš Sedláček a Bořek Slunéčko spolu s dalšími zastupovali ČRDM na jednáních o přípravách komplexní
novelizace Občanského zákoníku, který má upravovat i oblast sdružování občanů. ČRDM v roce 2005 úspěšně
předložila žádost a získala grant Nadace Via na připomínkování návrhu, díky němuž proběhnou letos dva
otevřené semináře, na kterých zástupci sdružení dětí a mládeže získají možnost vyjádřit se a ovlivnit podobu
chystaného zákoníku.

DALŠÍ AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY ČRDM „STÁT“

Společenskou podporu, přijatelné právní prostředí a rozumná pravidla financování je třeba vyjednávat zpravidla
pečlivě a trpělivě. S ministry, jejich podřízenými i poslanci a senátory. To je hlavní naplní činnosti pracovní
skupiny příznačně nazvané „Stát“, tak jak to stanovuje naše Strategie do roku 2005: „ČRDM bude respektovanou
součástí občanské společnosti a hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce mimoškolní výchovy.“

Během roku 2005 šlo konkrétně o tyto priority:

• Státní rozpočet a finanční podpora oblasti
mládeže. Zde jsme, prozatím neúspěšně, usilovali
o navýšení státního rozpočtu v naší kapitole.
Zkušenosti zúročíme v roce letošním.

• Finance na obnovu zdevastovaných objektů
převzatých sdruženími od Fondu dětí a mládeže.
Na konci roku začala skupina pod vedením Tomáše
Novotného připravovat výstavu fotografií, jež
proběhla počátkem roku 2006 v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.

• Změna zákona o dani z přidané hodnoty – to byla
doména především Josefa Výprachtického. Podařilo
se zamezit opakované snaze státu zařadit sdružení
dětí a mládeže mezi plátce DPH.

• Využití strukturálních fondů EU pro sdružení dětí a mládeže – Pavel Trantina zastupoval ČRDM
v expertní skupině pro zapojení NNO do přípravy nových programových dokumentů pro léta 2007-13
a poté se podílel na připomínkování Národního rozvojového plánu.

• Tlak proti decentralizaci dotačních prostředků pro celostátní sdružení dětí a mládeže – toto
téma se objevilo koncem roku a pro ČRDM znamenalo velké úsilí, které vyvrcholilo přijetím
revidovaného „Manifestu rozumného centralismu“ počátkem letošního roku a „spanilými jízdami“
členů skupiny Stát za českými a moravskými hejtmany.
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CENA ČRDM „PŘÍSTAV“

– neboli ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží
(Statut viz www.crdm.cz)

Celkem běžné je politiky kritizovat. Mnohem méně
běžné je politiky ocenit. A to ne tak, že jedni politici
dávají ceny druhým, nýbrž že ty ceny politikům
navrhují děti a mladí lidé. Právě tuto možnost dává
Cena ČRDM PŘÍSTAV, kterou už počtvrté vyhlásila
Česká rada dětí a mládeže. Sdružení dětí a mládeže,
domy dětí a mládeže, střediska volného času, školní
družina nebo školní klub – to jsou navrhovatelé
politiků, kteří na místní úrovni významně pomáhají
dětem a mladým lidem. V roce 2005 byly uděleny
ceny dvěma laureátům. Ceny jim předával předseda
ČRDM Pavel Trantina spolu s náměstkem ministryně
školství Karlem Hrdým a náměstkyní ministryně
informatiky a bývalou předsedkyní ČRDM Janou
Vohralíkovou.

LAUREÁTI CENY PŘÍSTAV ZA ROK 2005:

Eliška Machačová, zástupkyně starosty Městské části Praha 22
Zdeněk Brož, starosta Šumperka

NENÍ NÁM TO JEDNO!

Výsledky projektu Není nám to jedno!, mapujícího trávení volného času dětmi školního věku, představila
10. listopadu 2005 na tiskové konferenci společnost Henkel. Partnerem projektu byla také Česká rada dětí
a mládeže (ČRDM). Její předseda Pavel Trantina převzal v závěru tiskové konference nazvané „Vede současná
výchova děti k pasivitě?“ symbolický šek na částku 300 000 Kč určených na rozvoj dětských zájmových
sdružení.

Jde o celkem čtyři organizace, které si
představitelé firmy Henkel podle vlastního
uvážení sami vybrali ze všech členských
sdružení ČRDM. Konkrétními adresáty
peněžního daru se stala Dětská tisková
agentura / Klub Domino, INEX – sdružení
dobrovolných aktivit, Malý princ a Asociace
malých debrujárů ČR.

Ojedinělý projekt Není nám to jedno!
zpracoval dotazníkové odpovědi získané od
1874 dětí školního věku. Výsledky jsou
zajímavé. Ukázaly například, že 10% dětí
nechodí do žádného zájmového kroužku;
nejnavštěvovanějšími jsou kroužky
s uměleckým zaměřením (výtvarný, hudební,
pěvecký), kam chodí třetina školáků, a po nich
následují kroužky sportovní (30%). Tři a více
kroužků pak navštěvuje 16% školáků. Zhruba

desetina dětí zažívá denně nudu – ve svém volném čase se nemají čím zabývat, nebo se ani ničím zabývat
nechtějí. Dalších téměř 30% se v takové situaci ocitá několikrát za týden. „Zhruba dvě třetiny dotázaných dětí
uvedly, že by si nejraděj ve svém volném čase hrály se svými vrstevníky,“ zdůraznil autor průzkumu sociolog
Libor Konvička. Celkově se podle něj v průzkumu ukázalo, že se vytvářejí nové, komplikovanější modely
trávení volného času dětí. Vedle těch konvenčních se objevují možnosti na PC – především internet – a přibylo
také mnohem více kroužků. „Hodnocení volného času dětí se stává obtížnější, vyžaduje širšího
a analytičtějšího pohledu. Jsem rád, že jsem se tomuto tématu věnoval, protože si takovéto introspekce žádá,“
uzavřel své vystoupení analytik Konvička.
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Jeho výklad doplnila klinická psycholožka z Fakultní
nemocnice v Motole Jana Kocourková. „My nehledíme ani tak
na to, jestli se dítě ve volnočasových aktivitách naučí něco,
co se mu hodí a co zužitkuje v budoucím životě – jak to
někdy rádi vidí rodiče. My rádi vidíme to, že se učí
kooperovat, učí se vycházet s vrstevníky, snášet cizí autority.
Učí se komunikovat s vnějším světem a rozšiřovat citové
obsazení blízkých lidí v rodině a druhých lidí, s nimiž se
setkává. A učí se pak zejména kultivovat takové vlastnosti
jako je rivalita, závist, sebeprosazení a podobně – což
musíme říci, že nikdy nepřichází samo od sebe,“ podotkla
Jana Kocourková. „Člověk by měl vybalancovat aktivitu
a pasivitu, a zejména se naučit i v těch volnočasových
aktivitách spolupracovat s druhými lidmi,“ shrnula
psycholožka.

Potřebu dětí patřit ještě do jiného kolektivu, než jaký pro ně představuje rodina či školní třída podtrhl také
místopředseda Pionýra Martin Bělohlávek, původní profesí učitel. Vysvětlil, že ve sdružení se dítě ocitá ve
skupině vrstevníků, přičemž oddíly jsou navíc věkově prostupné, takže má možnost „naučit se“ respektovat
staršího a pomoci mladšímu.

V projektu Není nám to jedno! šlo společnosti Henkel podle její mluvčí Lidije Erlebachové o to, aby si veřejnost
začala význam volného času dětí lépe uvědomovat.

KULATÉ STOLY ANEB SETKÁVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ S OSOBNOSTMI

Rok 2005 přinesl i další pokračování tzv. kulatých stolů, tradičních akcí pořádaných Národním parlamentem dětí
a mládeže (NPDM) ve spolupráci s ČRDM. Jejich nejčastějším – nikoli ovšem jediným – dějištěm se opět stala
chráněná kavárna Vesmírna v centru Prahy. Smyslem neformálních setkání bylo vytvořit prostor pro kvalitních
dialog vnímavých mladých lidí s vybranými osobnostmi z různých sfér společenského života.

„Je nasnadě, že mezi hlavní témata patřily
prezidentské volby v Palestině. Dozvěděli jsme se
skutečně mnoho o faktickém průběhu hlasování,
předvolební kampani a velice specifických voličských
zvyklostech. Od Palestiny již nebylo daleko
k problematice Sýrie a humanitární situaci na Blízkém
východě obecně. Pomyslný druhý blok diskuse pak
tvořila převážně evropská ústavní smlouva.“ Těmito
slovy popsal lednovou debatu s poslankyní
Evropského parlamentu Janou Hybáškovou (SNK–ED)
jeden z jejích účastníků z řad NPDM Ladislav Veselý.
Mladí lidé si podle něj odnášeli z posezení
s europoslankyní velmi dobrý dojem; ocenili zejména
její pohotové a fundované odpovědi na své otázky.

Druhým hostem, který přijal pozvání do Vesmírny, byla ředitelka
odboru mládeže MŠMT Eva Bartoňová. Diskuse se od „běžného
dne na ministerstvu“ stočila k programu celoživotního vzdělávání,
jehož počátky jsou spjaté právě se jménem ředitelky Bartoňové.
Otázky z publika se týkaly mj. i jednotlivých projektů programu
Participace. Tiskový mluvčí NPDM Ladislav Veselý k tomu
poznamenal: „Bylo pro nás milým překvapením, že paní Bartoňová
naše projekty nejenom zná, ale považuje je dokonce za přínosné!
Je skvělé, když naši práci ocení též člověk, který „do toho vidí“
jaksi shora a ví o všech překážkách, se kterými se musíme
potýkat.“
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Závěr května byl ve znamení sedmého ročníku Bambiriády. V rámci jejích
doprovodných akcí se uskutečnily „kulaté stoly“ v prostorách Národního
památníku na Vítkově. Šlo o setkání se čtyřmi členy Česko-německého fóra
mládeže, předsedou Klubu přátel Skotska nebo Mohammedem Abbásem,
předsedou Muslimské unie v Čechách. Zástupci Sněmu dětí a mládeže také
diskutovali s Ivo Kaplánem z Unie Federalistů a s židovským spisovatelem
Tomášem Kolským.

Jaké jsou podmínky ke studiu na německých školách? Jsou příznivější než na českých? Co má člověk udělat pro
to, aby tam mohl studovat? Platí se v Německu školné? A pokud ano, kolik? Takové a další otázky padaly
například při setkání zástupců NPDM s Janem Ryjáčkem, Benjaminem Georgem Zeitlerem, Bárou
Procházkovou a Michaelou Johnovou z Česko-německého fóra mládeže. Hosté, kteří měli osobní čerstvé
zkušenosti se studijními pobyty v Německu, se o ně s přítomnými obsažně podělili.

Podzimní sérii kulatých stolů otevřel v září ve Vesmírně
pracovník elitního protidrogového policejního útvaru
Břetislav Brejcha. „Současný rodič by měl vědět o tom, že
jeho dítě s pravděpodobností rovnající se jistotě potká droga.
A že k němu přijde daleko snáz než před rokem 1989,“
konstatoval mimo jiné. Zkušenosti, které nabyl coby policista
v „terénu“ spolu s teoretickými vědomostmi a praxí
vedoucího dětských táborů mu umožnily oslovit účastníky
besedy stylem, který je jim blízký: fakta, názory opřené
o argumenty, příklady a příběhy, které se skutečně staly.

Kdo by jako hosta druhého podzimního kulatého stolu, zaměřeného na
různé náboženské směry, čekal snad nějakého zachmuřelého exorcistu,
byl by zklamán. Religionista Zdeněk Vojtíšek své patnáctičlenné
publikum v kavárně Vesmírna překvapil tolerancí, s níž hodnotil
nejrůznější náboženské skupiny a proudy, často menšinové. Slova
„sekta“ přitom užíval jako šafránu; mimochodem, ten večer ho ani
nevyslovil jako první.

A na co se ho účastníci besedy ptali?
Zajímalo je třeba, jaký je v současné
době o náboženství zájem, jak se
k Zdeňku Vojtíškovi zkoumané
náboženské skupiny chovají, jak
vypadá zdejší náboženská scéna, před
jakou sektou by bylo dobré mít se na
pozoru a podobně. Nejvíce
konkrétních dotazů se týkalo satanistů.

Františkánský klub na Jungmannově náměstí v centru
Prahy se stal v listopadu místem setkání manželů
Pavly a Mirka Topolánkových se zhruba pěti
desítkami mladých lidí, především z Národního
parlamentu dětí a mládeže (NPDM). Řeč se vcelku
pochopitelně vedla převážně o školství a o politice. Ale
také o valašských kořenech předsedy ODS, o jeho
slabosti pro Brno a o časech, kdy se „kádrově
problematičtí“ lidé jako on a jeho budoucí žena mohli
dostat prakticky jen na vysokou školu technického
zaměření – i když zrovna tu ve skutečnosti studovat
vlastně ani nechtěli…
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SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ SPRÁVOU A S OSTATNÍMI PARTNERY V OBLASTI NNO

I v tomto roce se ČRDM zaměřila na spolupráci při akcích určených pro tzv. neorganizované děti a mládež. Šlo
zejména o následující aktivity:

Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň!

Povzbuzující slova pořadatelů, diplomy, čestná uznání, ceny v podobě
výpravných publikací o České republice, poděkování a stisk ruky od
ministra zahraničí Cyrila Svobody... Závěrečným ceremoniálem
v Hudebním salonku Černínského paláce vyvrcholil 25. října 2005 první
ročník celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň!,
uspořádané ve spolupráci České rady dětí a mládeže (ČRDM)
a Památkové komory.

Smyslem soutěže (jejíž 1. ročník se kryl se školním rokem) je motivovat
děti a mladé lidi k zájmu o vlastní zem a její kulturní bohatství. Zúčastnili
se jí především žáci základních škol a studenti škol středních a vyšších.

Prezident Památkové komory Karel Liška kvitoval, že řada mladých
účastníků soutěže dokázala upřít zrak do historie ve snaze pomoci
uchovat naše kulturní dědictví. „Rád bych, aby zmizelo vandalství,
a místo toho se objevovala systematická péče o naše kulturní dědictví –
to největší bohatství, které máme,“ podotkl Karel Liška. Jeho pořadatelský
kolega Jiří Zajíc, spjatý s ČRDM, upozornil na obtížnou úlohu hodnotící
poroty (spolu s ním, Karlem Liškou a doc. Václavem Liškou v ní zasedl
předseda ČRDM Pavel Trantina). „Kvalitních prací bylo daleko více, než
jsme mohli ocenit,“ vysvětlil Jiří Zajíc. Práce na posuzovaných projektech
představuje podle něj typ činnosti mladých lidí, o které se příliš neví,
a přesto „je daleko za hranicí toho, co se obecně myslí, že jsou dnes děti
a mladí lidé schopni udělat.“

První soutěžní kategorie se týkala monitoringu stavu památek, zejména
těch zanedbávaných a opomíjených. Soutěžící měli za úkol seznámit se
s místními zapsanými památkami a podle svého uvážení posoudit stav
jejich údržby. Měli také navázat kontakt s majiteli či správci objektů
a upozornit je na zjištěné drobné závady s cílem předejít větším škodám,
případně vytipovat objekty vhodné k památkové ochraně. Druhá
kategorie spočívala v seznámení se s původem a historií určité památky
nebo lokality. Šlo o její podrobný popis (rešerši), vycházející z písemných
pramenů, kronik, dobových tisků, rozhovorů s pamětníky a podobně.
Třetí kategorie předepisovala převzít konkrétní péči o památku. Čtvrtá
kategorie se týkala podpory návštěvnosti pamětihodností – třeba
vytvořením www stránek propagujících příslušnou památku, zmapováním
procházkových okruhů, naučných stezek, turistického značení apod. Pátá
kategorie spočívala v obnově a udržování historických tradic. Mohlo jít
například o obnovu starých lidových zvyků, jarmarků, poutí či cechovních
slavností. Šestá a sedmá kategorie odrážely zájem o regionální
místopis. Ukládaly soutěžícím spolupráci s místními muzei respektive
zpracovat vlastivědnou studii dané oblasti – podrobně zmapovat
historiografickou folklorní situaci vymezeného regionu, obce či městské
čtvrti. Osmá kategorie vybízela k navázání zahraničních partnerství,
zejména v příhraničních oblastech se Slovenskem, Polskem, Německem
a Rakouskem. Porota prý byla překvapena tím, co soutěžící dokázali do
svých prací vtělit. Podle názoru hodnotitelů z nich totiž dýchala skutečná
odbornost a zájem; bylo znát, že nejde jen o povinnou práci do školy.
Podrobnosti o oceněných projektech lze najít na www.crdm.cz/mavlast.

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Má vlast v srdci Evropy se zúčastnily i zástupkyně „patronátního“
slovenského a polského velvyslanectví. Nad akcí převzal záštitu spolu s nimi (a rakouskou velvyslankyní) také
ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a ministerstvo školství. Ještě před tím, než byli nominovaní soutěžící
odměněni, uctili všichni přítomní památku zesnulého ministra kultury Pavla Dostála; soutěž totiž probíhala
také pod jeho patronací.
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Svět očima dětí

ČRDM i v tomto roce mediálně podpořila výtvarnou soutěž vyhlášenou ministerstvem vnitra Svět očima dětí.
Umožnila jí i prezentaci na Bambiriádě na pražském Vítkově.

Spolupráce s krajskými radami dětí a mládeže

V mnohých krajích České republiky pracují krajské rady dětí a mládeže, tvořené sdruženími dětí a mládeže na
regionální a místní úrovni. Přispívají k většímu porozumění mezi sdruženími, jsou partnery místním a krajským
samosprávám, přispívají ke zviditelnění dobrovolné práce s dětmi a mládeží na veřejnosti. Již tři z nich jsou
členy České rady dětí a mládeže, i řada dalších je zapojena do pořádání každoroční Bambiriády. ČRDM začala
v roce 2005 poskytovat větší servis krajským radám – založila pro ně speciální www stránku a diskusní fórum
a pravidelně s nimi komunikovala a informovala je o aktuálním dění a možnostech jejich zapojení do
ovlivňování prostředí a legislativy.

Spolupráce na projektech Nadace rozvoje občanské společnosti

ČRDM se zapojila do výzkumu Nadace rozvoje občanské společnosti, Fakulty humanitních studií University
Karlovy a Nadace VIA „Oborové zastřešující organizace v občanském sektoru ČR 2005“. Jeho cílem bylo
zmapovat oborové zastřešování v ČR, analyzovat trendy jeho vývoje do budoucna a vytvořit doporučení, jak se
na fenomén oborového zastřešování v ČR dívat a jak jej případně posilovat. ČRDM byla zastoupena i na
konferenci „Oborové střechy 2005“ a z výsledků výzkumu vyšla velmi dobře jako v některých případech velmi
příkladná instituce.

NROS rovněž garantuje rozdělování části
prostředků, jež do ČR poplynou z tzv.
Norského finančního mechanismu.
V rámci příprav svolala do Prahy schůzku
zástupců neziskových organizací s jejich
partnerskými organizacemi z Norska.
ČRDM byla jednou ze tří organizací
prezentujících potřeby českých neziskovek
a společně se zúčastněnou Norskou radou
mládeže začala diskutovat možné společné
aktivity.

ČRDM byla také požádána o připomínkování
programu Make a Connection.
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ČRDM je aktivním a důvěryhodným partnerem pro zahraničí

Česká rada dětí a mládeže rozvíjí kontakty se zahraničím – ať již sama o sobě nebo pro členy svých sdružení.
Již od svého založení usiluje o odpovídající zastoupení České republiky v Evropském fóru mládeže. Je
partnerem řadě ostatních národních rad mládeže, zve je na své akce a účastní se jejich. ČRDM rovněž
zastupuje své členy a zájmy mladých lidí vůči Radě Evropy, Evropské unii, UNESCO a dalším organizacím
a přenáší od nich podněty pro činnost.

I v roce 2005 přijala ČRDM řadu delegací
zahraničních organizací – tak jsme přivítali finské
zástupce Helsinky Teamu (zástupců helsinské radnice
a organizací dětí a mládeže s ní spolupracující),
delegace z Německa apod. V neustálém kontaktu
jsme s přáteli z Rady mládeže Slovenska (RMS).
Nejenže se setkáváme na různých zahraničních akcích
a v rámci Česko-slovenské komise pro spolupráci
mládeže, ale vyměňujeme si i materiály
a koordinujeme společně svou činnost. Zástupci
ČRDM se zúčastnili také slovenské Národní
konference o mládeži.

Dobré kontakty jsme udržovali s Radou Evropy – vyslali jsme úspěšně několik účastníků ze sdružení na
jazykové kursy pořádané Radou Evropy pro mladé vedoucí a vydali český překlad revidované Evropské charty
participace mladých lidí na místním a regionálním životě, což se ve Štrasburku setkalo s příznivým ohlasem
a dokument je nadále oficiálně používán Radou Evropy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rovněž
oslovilo předsedu ČRDM, aby se stal součástí jeho delegace na Konferenci ministrů zodpovědných za mládež
v září v Budapešti.
Předseda Pavel Trantina působí rovněž jako člen České komise pro UNESCO.

Už od roku 2000 je ČRDM zapojena do tvorby a následného zavádění Bílé knihy EU o mládeži. V rámci tzv.
Otevřené metody koordinace mezi státy EU se v loňském roce hodnotil dosavadní stav v oblasti participace
a informací pro mladé lidi, kde zástupci ČRDM pro MŠMT připomínkovali některé materiály, spolupracovali na
přípravě českých pozic pro jednání a zapojili se do diskuse o přijatém Evropském paktu pro mládež a uznávání
přínosu mimoškolní výchovy. Tato témata rovněž diskutovali Pavel Trantina na jarním a Michal Rosák na
podzimním setkání pořádaném předsedajícími zeměmi EU společně s Evropskou komisí v Lucembursku, resp.
ve Velké Británii.

ČRDM byla aktivně účastna příprav prosincového
Evropského týdne mládeže, během něhož její projekt
Bambiriády obdržel cenu ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy. ČRDM se rovněž podílela na výběru
účastníků evropského „konventu“ mládeže, jenž se
sešel v Bruselu.

Dlouhodobým cílem ČRDM je získat členství Evropském
fóru mládeže (YFJ). V loňském roce probíhala jednání se
zástupci YFJ o naší přihlášce, jež je pozastavena do
přijetí nové strategie a změny stanov ČRDM. ČRDM
nabídla Evropskému fóru mládeže zorganizování některé
z jeho aktivit v České republice, což bylo přijato
a uskuteční se v letošním roce.

3. Zahraniční a mezinárodní aktivity
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Zástupci ČRDM byli přítomni i na dalších mezinárodních akcích – mj. na Fóru mládeže Středoevropské
iniciativy na Slovensku a na semináři o participaci tamtéž.

Člen zahraniční komise ČRDM Jiří Peterka reprezentoval v září Českou republiku na 4. Fóru mládeže 33. Světové
konference UNESCO v Paříži.

Lobbyistická cesta do Bruselu. Plzeňský a řezenský Tandem – koordinační centra česko-německých výměn
mládeže uspořádaly na předlom u listopadu a prosince „lobbovací cestu“ do Bruselu. Jejím cílem byla
propagace Tandemu a českých, německých a slovenských občanských sdružení, aktivních v česko-německé
spolupráci. Za českou stranu se cesty zúčastnili i zástupci ČRDM (Pavel Trantina a Aleš Sedláček). Společně
s německými a slovenskými kolegy jsme navštívili Evropský parlament, Evropskou komisi, německé a české
stálé zastoupení, Evropské fórum mládeže a Evropskou federaci katolického vzdělávání dospělých. Diskutovali
jsme především o možnostech EU ve financování bilaterální spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží
(hlavně v novém programu Mládež v akci a dalších – např. Občané pro Evropu apod.), chystaném YouthPassu,
způsobech zastupování zájmů neziskovek vůči evropským institucím a mnoha dalších tématech. Ideální
příležitostí pro neformální diskusi s europoslanci a některými německými a českými pracovníky Evropské
komise byl parlamentní večer na bavorském zastoupení.

Rok 2005 byl také ve znamení spolupráce
s Korejskou republikou. První část tohoto projektu,
vycházejícího z dvoustranné dohody českého
a jihokorejského ministerstva, se uskutečnila koncem
srpna u nás. Šest českých dobrovolníků z různých
sdružení dětí a mládeže, vybraných pro návštěvu
Koreje, doprovázelo během desetidenní návštěvy
České republiky deset mladých Korejců. Společně si
prohlédli Prahu a navštívili mj. Karlovy Vary, Kutnou
Horu, tábořiště Na Klučánce, kde se seznámili
s činností českých indiánů z Ligy lesní moudrosti a na

oplátku jim a tomíkům předvedli něco z korejské
kultury. Návštěvu základen sdružení dětí a mládeže
zakončili na chalupě Asociace TOM v Dědově
opékáním vuřtů s tomíky. Na přelomu října
a listopadu proběhla naopak návštěva české
delegace v Korejské republice. Účastníky byli čtyři
pracovníci MŠMT a šest mladých lidí, program byl
z podstatné části zaměřen na poznávání korejského
školství (především středního a vysokého), na
korejské mládežnické organizace, a v obecnější
rovině i na systém práce s mládeží.
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FAKTA:

ČRDM vydala v roce 2005 postupně celkem
osm čísel časopisu Archa, a to včetně
rozšířeného speciálu tematicky zaměřeného na
Bambiriádu. Jednotlivá čísla o 20 stranách
formátu A4 (speciál měl 36 stran) byla většinou
doplněna vloženou nebo všitou přílohou.
Průměrný náklad zpravodaje ČRDM se
pohyboval kolem 1700 výtisků; Archa jako
nekomerční tiskovina není určena k prodeji.

Témata Archy v roce 2005:
1. Autorita a výchova
2. Financování neziskových organizací
3. Děti a právní prostředí EU
4. Bambiriáda 2005
5. Jaké byly prázdniny?
6. Spolupráce v neziskovém sektoru
7. Výchova k zájmu o veřejné dění
8. Slavíme s oddílem svátky

Poznámka: Všechna čísla časopisu Archa jsou
k dispozici v elektronické podobě na
internetových stránkách ČRDM (www.crdm.cz).
V rámci redakčního centra ČRDM dobře
fungovala spolupráce s redakcí internetového
portálu Adam www.adam.cz.

ARCHA

V roce 2005 pokračovala Česká rada dětí a mládeže ve
vydávání svého tištěného zpravodaje Archa – šlo
o v pořadí již sedmý ročník. Hlavním edičním smyslem
je především propagace Rady (Archa plní roli „výkladní
skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich
aktivit); proto také zpravodaj dostávají pracovníci
státní správy a samosprávy, instituce i jednotlivci z řad
odborné i laické veřejnosti, kteří se o danou
problematiku zajímají. Mezi adresáty Archy nechybějí
poslanci, senátoři, členové zastupitelstev apod.
Zpravodaj je rovněž mediálním prostorem,
nabídnutým bez rozdílu všem členům Rady – zejména
těm z jejích sdružení a spolků, které nemají vlastní
tištěné periodikum (a v některých případech ani
webové stránky). Vůči svým členům plní Archa také
funkci komunikační a informační báze.

Z obsahu:

• Těžištěm zpravodajských a reportážních materiálů v Arše bylo domácí dění v oblasti práce s dětmi
a mládeží (např. brněnské jednání zástupců krajských rad mládeže a ČRDM, výroční setkání ČRDM
v Senátu, Celostátní velká výměna zkušeností v Třebíči, pionýrská kampaň Opravdu dobrý tábor aj.)

• Kromě tematicky laděných textů se v Arše objevovaly také články, které svým významem přesahovaly rámec
této střešní organizace (texty o humanitární pomoci jihovýchodní Asii, zasažené ničivou tsunami; 30 dní
pro neziskový sektor; skautská kampaň Postavme školu v Africe, projekt Není nám to jedno!, zaměřený na
volný čas dětí, Evropský týden mládeže apod.).

• Profilové rozhovory zase přinášely názory takových
osobností, jakými jsou filozof a přírodovědec Radim
Palouš, poslankyně Evropského parlamentu Zuzana
Roithová, místopředseda Senátu Edvard Outrata,
předseda ODS Mirek Topolánek nebo senátor
Jaromír Štětina. V Bambiriádním speciálu se navíc
objevily rozhovory se šumperským starostou
Zdeňkem Brožem a se zástupkyní starosty MČ
Praha 22 Eliškou Machačovou – držiteli Ceny ČRDM
„Přístav“ za rok 2005. Toto ocenění je každoročně
udělováno regionálním politikům za významnou
podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

4. Publikační činnost
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• Archa též monitorovala setkávání zájemců z řad Národního parlamentu dětí a mládeže se zajímavými hosty
(policista z protidrogového útvaru Břetislav Brejcha, religionista Zdeněk Vojtíšek, předseda ODS Mirek
Topolánek s chotí). Tyto tzv. kulaté stoly jsou projektem realizovaným sdružením Duha ve spolupráci
s Kanceláří ČRDM.

• Rubrika „Zamířeno jinam“ monitorovala zajímavé akce a projekty vně ČRDM (reportáž z veletrhu
ekologických výukových programů Lednice 2005, charitativní akce Podzimní kafemletí ve prospěch
začleňování lidí s mentálním postižením do společnosti, předávání cen EPIC statečným dětem apod.).

• Sedmý ročník Archy také programově představil některá z řady členských sdružení ČRDM (Dodge City,
dětská trampská osada; Společenství Romů na Moravě; Sdružení na pomoc dětem s handicapy; Kolpingovo
dílo; RADAMOK; Středisko Radost). Jejich portrétní medailónky obsahovaly základní curriculum vitae těchto
sdružení a zajímavosti z jejich činnosti. Některé informativní texty doplňovaly i krátké rozhovory se zástupci
představovaných spolků.

• Součástí Archy byly v r. 2005 již zmíněné přílohy. Díky nim se ke čtenářům dostalo například znění
revidované Evropské charty participace mladých lidí na místním a regionálním životě nebo obsáhlejší
materiál věnovaný prvnímu ročníku vlastivědné soutěže Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň! Pod
hlavičkou Ze strážního koše se zase objevovaly informace o některých aktivitách ČRDM resp. jejího
představenstva.

Adam.cz

Chod informačně zpravodajského internetového portálu
(www.adam.cz) zabezpečovala i v roce 2005 ČRDM. Redakční
centrum se snaží oslovovat mnohem širší veřejnost, než
„pouze“ členská sdružení, byť se jejich počet dostal v říjnu
2005 na magickou hranici 100. Portál se specializuje na
problematiku dětí a mládeže. Slouží především dospělým,
zabývajícím se dlouhodobě či jen příležitostně činností dětí
a mládeže, včetně tzv. volnočasových aktivit. Informace
tohoto typu jsou, bohužel, v médiích tištěných
i elektronických spíše okrajovou záležitostí.

Chod serveru v roce 2005 výrazně postihlo snížení počtu
redaktorů o 50%, tj. úbytek jednoho ze dvou. Snahou vedoucí
redaktorky Radky Páleníkové bylo navázat na to, co Adam
v minulosti dokázal a co nejméně jeho fungování omezit. Mj.
k tomu pomohla výborná spolupráce s redaktorem tištěného
média ČRDM – časopisu Archa – Jiřím Majerem. Výrazný podíl
na návštěvnosti serveru nese i webmaster Petr Molka.
Skutečnost, že sleduje a využívá moderní trendy v oblasti
tvorby webů, přivádí Adama na čelná místa v internetových
vyhledávačích. Naopak grafická podoba Adama je příliš
dlouho stejná – poslední změnu zaznamenala v září 2004.

Portál Adam:
• propaguje práci sdružení dětí a mládeže a neziskového sektoru na veřejnosti i mezi nimi navzájem;
• usiluje o posun vnímání dobrovolnických činností s dětmi a mládeží, a to jak u veřejnosti, tak

u orgánů státní správy a médií;
• vytváří prostor pro systematickou komunikaci o výchově jako zásadním společenském úkolu.

Denně čerstvé…
• aktuální zpravodajství (téměř denní aktualizace) týkající se problematiky dětí a mládeže a jejich

sdružení. Za rok bylo zveřejněno přibližně 400 materiálů (v roce 2004 za dvou redaktorů to bylo asi
500 materiálů). Bohužel, jen velmi málo textů je psáno přímo pro Adama (chybí možná i motivační
faktor v podobě honorářů pro externí spolupracovníky). Častěji se jedná o příspěvky, které sdružení
zveřejňují také ve svých interních médiích;

• informace o možnostech aktivního využití volného času (kalendář akcí – pozvání na akce, soutěže,
výstavy, vzdělávací aktivity určené širší veřejnosti.);
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• široký komplex dalších služeb pro SDM: webhosting internetových prezentací desítek sdružení,
provoz stovek e-mailových adres, 1x týdně zasílání novinek;

• nové čtenáře jsme se snažili oslovit i prostřednictvím mediální spolupráce při velkých akcích –
veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně (leden), Bambiriáda (květen), CVVZ v Třebíči (listopad).
Tradičně výborná spolupráce pokračovala v propagaci preventivního projektu Svět očima dětí, které
pravidelně realizuje odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra.

Kdo hledá, najde ADAMa…

V průběhu roku byly důsledně zaváděny prvky SEO (= Search engine optimization – Optimalizace pro
vyhledávače). SEO je nejlevnější a nejefektivnější technická i marketingová metoda pro to, aby se webové
stránky objevovaly v internetových vyhledávačích na předních místech.

• Duben – vytvoření interního diskusního fóra ČRDM.
• Duben – zprovoznění „Mozilla Sidebar ADAM.CZ“ – malého informačního panelu pro prohlížeče

Mozilla / Firefox.
• Duben – vylepšení funkce „RSS ADAM.CZ – články“.
• Květen – úprava archivu sloupků: každý sloupek má nyní vlastní adresu.
• Květen – vytvořena interní komplexní statistika návštěvnosti WWW.ADAM.CZ.
• Červen – spuštění postranní lišty pro internetový prohlížeč Mozilla / Firefox.
• Srpen – zahájen zkušební provoz monitoringu 15 webů sdružení dětí a mládeže s využitím RSS.
• Srpen – zahájen zkušební provoz „ATOM ADAM.CZ články“. Funkce ATOM plní podobnou funkci jako

RSS. V říjnu spuštěn ostrý provoz.
• Září – vytvořen vyhledávacího modulu pro internetový prohlížeč Mozilla /Firefox.
• Září – zprovoznění archivu starších článků (od roku 2000) publikovaných na WWW.ADAM.CZ/ARCHIV.
• Listopad – vytvořen nový informační kanál „RSS ADAM.CZ – aktuality“.

Statistika nuda je…

… a má nejen cenné údaje, ale je i velmi záludná. Nebudeme zde uvádět počty návštěvníků webu, neboť jsou
dány různými způsoby měření u jednotlivých služeb (TOPlist, NAVRCHOLU, phpRS, iTOP, Link Popularity Check).
Počet návštěvníků webu se zvyšuje velmi pozvolna. Pro tento druh portálu jsou nejcennějšími ti čtenáři, kteří
na něj přicházejí cíleně či se opakovaně vracejí. Největší návštěvnost byla v březnu, říjnu a listopadu.

• Bez budování zpětných odkazů – zejména odkazů ze stránek sdružení se návštěvnost (účinnost
stránek) nezvýší, alespoň ne v násobcích.

• Zpravodajský charakter ADAMa je pro další rozvoj správný. Jak rozsahem, tak i frekvencí informací
o dění v mládežnických sdruženích, jde o jedinečnou službu, jak organizacím, tak veřejnosti i pro
další zpravodajství (novináři, další weby – RSS).

• V doméně ADAM.CZ by bylo vhodné budovat další podpůrné projekty.
• Změna k uzavřenému informačnímu zdroji určenému sdružením, oddílům, by vyžadovala změnu

některých základů. Dnes už totiž mnohé služby (Jyxo, Google, Seznam) na ADAMa odkazují jako na
veřejný zdroj informací. Pro interní zpravodajství by bylo lepší budovat zvláštní službu v poddoméně
ADAM.CZ.

Podmínky pro novinářskou práci nejsou
stále optimální. Zůstaly na úrovni roku
2004: tj. bez servisu tiskové agentury
a monitoringu médií. O to větší úsilí je
třeba vynakládat na získávání a ověřování
informací, které se získávají obtížně, často
se značným zpožděním nebo vůbec.
Pokud např. některé sdružení uvědomí
o konání své akce pouze redakci ČTK, není
vzhledem k vysoké finanční náročnosti
v našich současných možnostech tuto
informaci získat.
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POJIŠTĚNÍ

Pojištění tvoří základní službu nutnou pro sdružení dětí a mládeže. Jde především o pojištění úrazové
(finanční náhrada pojištěnému účastníku akce v případě úrazu), dále pak pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí straně (tedy pojištění zejména zodpovědných vedoucích pro případ, že na akcích jimi
vedených dojde v důsledku činnosti svěřených dětí ke zdravotní či materiální újmě nějaké třetí fyzické či
právní osoby) a konečně o pojištění cestovní. V roce 2005 uzavřela ČRDM na základě řádného výběrového
řízení z podzimu 2004 novou, tentokrát dvouletou smlouvu o úrazovém pojištění, jež vychází vstříc především
mladým lidem účastnícím se aktivit sdružení dětí a mládeže, i novou dlouhodobou smlouvu o pojištění
z odpovědnosti za škodu.

Úrazové pojištění se podařilo prosadit opět jako
jednu z prioritních oblastí dotační politiky MŠMT –
jde o důležitou záležitost z hlediska těch, kteří
pracují s dětmi a mládeží, jde. Proto bylo dotační
pokrytí úrazové pojistky, oproti minulým dvěma
letům, navráceno do úrovně stoprocentního krytí.
Snížilo to administrativní náklady kanceláře ČRDM a
finanční náklady sdružení. Kancelář zajišťovala i
nadále přehlednou a konkrétní metodiku, jež je
současně trvale k dispozici na internetových
stránkách ČRDM.

Pro základní orientaci uvádíme, že celkový počet
osob, za něž bylo zaplaceno pojistné, činí 206 923;
pojištěných je ovšem mnohem víc – všichni účastníci
akcí pojištěných sdružení. Za rok 2005 uplatnilo
nárok na úrazové pojištění 563 osob, jimž bylo či
bude vyplaceno cca 2.7 mil Kč (při vložené částce
3 103 845 Kč). Průměrná výše pojistného plnění činí
4.898,- Kč (nárůst o 10% průměrné hodnoty z let
předchozích). Pro úplnost zbývá dodejme, že podíl
úrazů dětí v roce 2005 tvořil 84 % všech hlášených
škod. Nejčastějšími úrazy jsou:

• poranění horní končetiny 33%
• poranění dolní končetiny 28%
• poranění hlavy 3%

5. Podpora sdružení dětí a mládeže

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Toto pojištění vyjednalo ČRDM s Generali
Pojišťovnou a.s. jako určitou prémii pro svá členská
sdružení. A sdružení jsou si toho vědoma, což
potvrzuje fakt, že ačkoliv pojistnou částku plně
hradí sdružení a administrativa i organizace s tím
spojená je komplikovanější, než v případě pojistky
úrazové, přesto je mezi sdruženími ČRDM o tento
typ pojistky rovněž stále velký a ještě narůstající
zájem.

Nová smlouva, uzavřená v březnu 2005, je
přehlednější a rozšířila pojistné možnosti i o další
typy vztahů mezi sdruženími a jejich pracovníky.
Rovněž metodika je nyní jasnější a pojistka tedy
lépe využitelná pro sdružení.
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Vzdělávací činnost – Semináře

Tradiční seminář Setkání v Senátu se z prosince 2005 přesunul do netradičního počátku ledna, avšak o to
zajímavější byl co do hostů – zúčastnili se jej zástupci všech významných demokratických politických stran
a představili témata

SEMINÁŘE A DISKUSNÍ FÓRA V RÁMCI CVVZ

Celorepubliková vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) se tentokrát konala v Třebíči od 18. do 20. listopadu
a ČRDM se prezentovala kromě vlastního „stánku“ i diskusním fórem s názvem „Co očekáváme od národní
rady dětí a mládeže?“

Prezentační aktivity

Účast na lednovém brněnském veletrhu Regiontour již tradiční akce, kde tentokrát tým ČRDM připravil nejen
pro ČRDM, ale i pro celou řadu dalších našich členských sdružení (o.s. ALTUS, Hnutí Brontosaurus, Asociace
malých debrujárů, Pionýr, INEX SDA a další), zatím nejkvalitnější expozici.
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Správa internetové sítě v budově na Senovážném náměstí

Vývoj v zajišťování správy internetové sítě v AB Senovážné náměstí 24, které i v tomto roce poskytovala
subjektům zde usídleným ČRDM, nedoznalo velkých změn:

– ČRDM je nadále správcem sítě.

– Budovu obývá celá řada subjektů – především ústředí sdružení dětí a mládeže, ale také jiných
neziskových organizací (např. Asociace občanských poraden, Sdružení středisek ekologické výchovy,
Sdružení pro rozvoj sociální péče LATA apod.), pracoviště NIDM MŠMT (Informační centrum pro
mládež) nebo i několik institucí komerčních.

– Je tedy nezbytné, aby se „někdo“ s potřebným zázemím, zájem i autoritou o správu této sítě
postaral. Od roku 2001 je to ČRDM. Je jistým vyznamenáním pro ČRDM, že ostatní subjekty v AB
Senovážné náměstí, které využívají připojení na internet prostřednictvím této sítě, opět potvrdily
(v souvislosti z projektem pro rok 2006), že považují za nejvhodnější řešení současného stavu, aby
ČRDM v této správě pokračovala.

Za tento rok se ČRDM podařilo v souvislosti se správou této vnitřní sítě (LAN) dosáhnout následujících
výsledků:

• Dále posílit spolehlivost kvalitního internetového připojení ze 2 na 3 Mb/s bez podstatného zvýšení
nákladů, a tak dále zvýšit výkonnost internetového připojení z hlediska všech uživatelů – což je pro
ně naprosto základní podmínka úspěšné činnosti (jde vesměs o ústředí organizací, pro která je
dobré internetové spojení nezbytné).

• Zajistit opět solidní firmu (Euromise, dříve pod názvem KARPO Consulting, s.r.o.) pro soustavný
servis provozu této sítě za rozumnou cenu

 Zajištění chodu Kanceláře ČRDM

Vyhodnotit tuto část činnosti je poněkud obtížnější. Na rozdíl od předchozích zde většinu nepředstavují
konkrétní „hmatatelné“ výstupy. Ty zde tvoří zjevnou menšinu – vydání „povinné“ a současně atraktivní
Výroční zprávy, vydání „nepovinných“, nicméně velmi užitečných prezentačních materiálů ČRDM i některých
sdružení. Podstatnou součástí činnosti Kanceláře je zajišťování propagace ČRDM na vybraných prezentačních
akcích (Regiontour, Celostátní vzájemná výměna zkušeností, Bambiriáda).

Bez fungování „zázemí“ – tedy Kanceláře – by nebylo možné dosáhnout oněch „hmatatelných“ výsledků
v ostatních částech projektu. Stovky jednání, zařizování, vyřizování, přípravy podkladů… Shánění „sponzorů“,
hledání dalších zdrojů pro činnost…To vše si ostatně uvědomuje i MŠMT, které i pro rok 2005 zajištění
„centrály“ zařadilo mezi priority.

Kancelář poskytuje ve shodě s přijatou Strategií i servis pracovním skupinám ČRDM (zejména pracovní skupině
pro jednání s partnery ze státní a veřejné sféry a pracovní skupině pro zahraničí). Konečně je k dispozici
i malým sdružením, která nemají vlastní aparát, pro řešení různých organizačních či administrativních
záležitostí. Významnou pomocí sdružením ČRDM – ale nejen jim – je propůjčování zasedací místnosti ČRDM.

O důvěryhodnosti práce Kanceláře vypovídá i pokračující a rostoucí zájem sdružení o členství v České radě
dětí a mládeže.

V Kanceláři včetně redakčního centra pracovalo pět kmenových zaměstnanců (předseda, ředitelka, asistentka/
projektová manažerka Bambiriády, redaktor Archy a Adama a zahraniční sekretář na poloviční úvazek) a dále tři
externí pracovníci (redaktorka Adama, webmaster a účetní).
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Zpráva o hospodaření 2005
ČÁST III.

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

• z údajů o skutečných výnosech v roce 2005, s nimiž mohla ČRDM disponovat;
• souhrnným přehledem nákladů podle jednotlivých typů činností, které ČRDM v roce 2005

uskutečnila;
• podrobnějším rozčleněním nákladů u činností, které mají komplexní povahu.

REÁLNÉ VÝNOSY ČRDM V ROCE 2005

POLOŽKA

Dotace MŠMT

Další dotace MO a MČ Praha 3

Členské příspěvky

Příjmy za inzerci, propagaci, dary

Účastnické poplatky a doplatky

Ostatní reálné příjmy

CELKEM

ČÁSTKA V KČ

6 775 743

214 232

527 434

1 565 322

18 926

56 705

9 158 562

POZNÁMKA

Projekt Zázemí národní rady 2005
Bambiriáda

Bambiriáda

Jízdné na jazykové kurzy RE

Přefakturace, úroky, služby

Reálné zdroje ČRDM v roce 2005

Jako příjem projdou účetnictvím ČRDM ještě další položky, ale ty nevstupují do reálného hospodaření ČRDM,
nýbrž směřují jiným subjektům (jde zejména o prostředky na úrazové pojištění –ve výši 3 103 845 Kč, cca 450
000 Kč sdružením účastným úrazové pojistky, 361 444 Kč pro Generali jako pojistný poplatek sdružení za
pojištění odpovědnosti, dar v hodnotě 300 000 pro sdružení od společnosti Henkel). Další příjmy figurující
v účetnictví jsou vzájemné zápočty především v hospodaření Bambiriády.

PROJEKTY CELKEM   MŠMT  

Zázemí 2005 (na celé Kč) 14 068 414 6 775 943

Kancelář 3 393 194 1 550 000,00

Bambiriáda 5 003 961 3 000 000,00

Síť Senovážné nám. 1 017 279 989 680

ADAM 691 590 550 000,00

ARCHA 638 500 510 000,00

Zahraničí 220 045 176 263

Pojištění (úrazové) 3 103 845 3 103 845

CELKEM (na celé Kč) 14 068 414 9 879 788

Podrobnější specifikace u složitějších podprojektů projektu Zázemí

Tisk

286 876,6

ARCHA – náklady v Kč

Grafika

122 700

Distribuce

61 886,2

Mzdy

127 500

Ostatní

39 538

Celkem

638 500

PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ PODLE PROJEKTŮ
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Nájemné a služby k nájmu 247 986,01
Energie 21 213,30
Cestovné a doprava 28 090,00
Tisk, grafika, propagace 70 885,00
Kancelářský materiál 12 842,50
Počítačový materiál 81 912,40
Knihy a časopisy 740,00
Ostatní materiální náklady 32 362,00
Právní služby 35 225,00
Účetní, ekonomické, administrativní služby 96 000,00
Spoje 88 851,89
Poštovné 8 149,40
Ostatní nemateriální služby (téměř celá částka 603 887,10
je vzájemný zápočet s BVV za Regiontour)
Připojištění 200,00
Bankovní poplatky 3 726,00
Ostatní poplatky a pojištění (odpovědnostní) 371 444,00
Mzdy + odvody 1 455 806,00
OPPP 124 875,00
Občerstvení 24 835,10
Voda Fromin 13 525,50

CELKEM 3 393 193,00

KANCELÁŘ – náklady v Kč

Nájem a energie

261 515,40

SÍŤ SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ – náklady v Kč

Internetové připojení

285 600

Odborné zajištění

446 369

Celkem

1 017 279

Redakční
a odborné

práce

215 000

ADAM – náklady v Kč

Webmasterské
a programátorské

služby

198 000

Webhosting

3 720

Mzdy

137 500

Výpočetní
technika a SW

41 986

Ostatní
(propagace, PR,
drobné výdaje)

95 383,67

Celkem

691 589

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

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE – náklady v Kč

Akce

Evropské semináře

Výměna s Koreou v ČR

Cestovné do Koreje

Celkem

Celkem

43 100

26 705

150 240

220 045

Dotace

17 733

26 280

132 240

176 263

Vlastní

25 357

425

18 000

43 782
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Hospodaření ČRDM za rok 2005 skončilo účetní ztrátou ve výši 67.636 Kč, která jde na vrub oproti minulým
letům opožděné výplatě marketingových prostředků od Generali Pojišťovny a.s. (smlouva byla tentokrát
podepsána až počátkem roku 2006 a prostředky ve výši 350 tis. byly převedeny až v lednu, jsou tedy příjmem
navíc v roce letošním). V opačném případě by ČRDM skončila v plusu cca 280 tis. Kč.

ROZVAHA k 31. 12. 2005

DRUH MAJETKU

AKTIVA

Dlouhodobý majetek
– drobný dlouhodobý hmotný majetek
– dlouhodobý hmotný majetek
– drobný dlouhodobý nehmotný majetek
– samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Oprávky k
– drobnému dlouhodobému hm. majetku
– dlouhodobému hmotnému majetku
– drobnému dlouhodobému nehmot. majetku
– samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Pohledávky

Peníze
Běžné účty
Náklady příštích období
Příjmy příštího období

CELKEM

PASIVA

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

POZNÁMKA

Odběratelé, poskytnuté
provozní zálohy

   stav k 31. 12. 2005 v Kč

760 989
841 692
100 244
80 703

-760 988
-841 692
-100 244
-80 703
121 841

138 367
114 111
30 841
8 300

407 646

446 523
-67 636

73 342
57 660
-6 613

0
29 812

0
407 646

BAMBIRIÁDA – náklady v Kč

Trička a ostatní materiál 133 062,12

Cestovné a doprava 51 465,10

Grafické práce 3 000,00

Spoje a internet 8 908,70

Tiskové služby 345 822,00

Mediální podpora, reklama 185 351,50

Produkční služby, podpora 2 178 805,38

Přímá podpora měst 1 393 998,60

Dokumentace 16 025,00

Stravování a občerstvení 68 140,00

Mzdy a OPPP 169 996,00

Ostatní náklady (doprovodné akce atd.) 131 752,20

CELKEM 5 003 961,00



28

ČRDM – Czech Council of Children and Youth in 2005

THE MISSION OF ČRDM

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

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

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

BAMBIRIÁDA 2005

This large presentation of children and youth’s
activities was held for the 7th time at the end of May
in 27 towns throughout the whole Czech Republic,
under the auspices of six ministers of the Czech
government and local authorities. During its 4 days it
was visited by more than 231.000 visitors, which
shows its popularity. Bambiriáda is ČRDM’s most
important contribution to the support of public
promotion of non-formal education of children and
youth and organisations working with/for them.

OTHER PR AND LOBBYING ACTIVITIES

Award of the ČRDM “Přístav” – The award is
intended for local administration’s politicians for their
support of non-formal educational activities of/with
children and youth. It was awarded to two politicians,
who can be good examples to the others.

Work on the “Act on work with Children and
Youth” – This act should be the basic rule for the
organisations working with children and youth and is
being prepared for some years now. In 2005 ČRDM
was continuously involved in preparation of new
versions of this act. Its last version was close to our
vision, but the act was not submitted to further
interdepartmental negotiations.

Amendment of the Civil Code – ČRDM was
represented on negotiations regarding the complex
novel of this important act, which will also govern
the area of association of citizens. ČRDM acquired a
grant for organisation of two open seminars, where
the representatives of youth NGOs will have the
opportunity to express their standpoints and thus
influence the shape of the forthcoming code.

Other lobbying – ČRDM’s workgroup “State” held
many discussions with politicians to get their support
and to lobby for an acceptable legal environment and
reasonable regulations for youth work.

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

“We are not indifferent!” – This project was a
survey among children in school age, realised by the
company Henkel with the support of ČRDM. It
showed the importance of associations of children
and youth for the education and socialization of
children and young people. Four of the ČRDM’s
member organisations also obtained financial
donations for their development.

Competitions – ČRDM co-operated with the
Chamber of historical monuments on the
competition “My country in the heart of Europe”,
supported and was present in selecting committee of
the Ministry of Interior’s competition “The world
seen by the children’s eyes”.

Czech Council of Children and Youth (ČRDM) was established in June 1998 by eight
organisations of children and youth. ČRDM is the national youth council in the Czech
Republic and a reliable partner of the government administration. In 2005 it was
composed of 97 non-governmental children and youth organisations with more than
200.000 individual members – the organisations range from very small to the biggest
ones, 3 regional youth councils are members as well.



PUBLICATIONS AND MEDIA

ARCHA – In 2005, ČRDM published 8 issues of Archa
– information magazine about education and use of
the leisure time of children and youth. Every issue
had different main theme and was completed by a
supplement. One of these supplements was the
Czech translation of the Revised European Charter on
the Participation of Young People in Local and
Regional Life.

Internet – ČRDM continued in running its on-line
information portal www.adam.cz – the main
“meeting place” of children and youth’s associations
with the public. Other ČRDM’s Internet project was
the website of ČRDM – www.crdm.cz.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

ČRDM has lots of international contacts and activities.
It applies for membership in the European Youth
Forum, with which it keeps regular contacts and
contributes to its activities and policies. ČRDM is the
partner of many national youth councils, invites them
on its activities and participates on theirs.

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

In 2005 ČRDM received several delegations from
foreign organisations from Finland, Germany, etc.
ČRDM also started co-operation with the Republic of
Korea. Firstly, volunteers form the ČRDM’s member
organisations were accompanying young Koreans on
their 10-day visit to the Czech Republic and then the
Czech delegation visited Korea, where they learnt
about the Korean system of working with the youth.

ČRDM continued to keep good relations with the
Council of Europe – young people from ČRDM’s
member organisation attended language courses
organised by the Council of Europe and ČRDM issued
the Czech translation of the Revised European
Charter on the Participation of Young People in Local
and Regional Life.

Representatives of ČRDM were also present on the
“lobby tour” to Brussels, where they visited several
European institutions and organisations, including
the European Parliament, the European Commission
and the European Youth Forum. They discussed the
possibilities of the EU in financing of the bilateral co-
operation (Czech, Slovak and German) in the field of
the work with children and youth, the ways of
representing of interests of NGOs towards European
institutions and other topics.

Since 2000 ČRDM has been active in creation and
implementation of the European Commission’s White
Paper on Youth, ČRDM wrote remarks to the several
materials and joined the discussions on the Open
Method of Coordination, European Youth Pact etc.

ČRDM also participated in the preparations of the
European Youth Week in December 2005. During this
week, ČRDM’s project Bambiriáda was honoured with
the Prize of the Czech Minister of Education, Youth
and Sports.

ČRDM was also represented on various events
abroad (Youth Forum of the 33rd UNESCO World
Conference in Paris, Youth Forum of the Central
European Initiative in Slovakia and other conferences
and seminars).

SUPPORT TO THE ASSOCIATIONS

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

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

Seminars – ČRDM organised the traditional annual
meeting of youth associations in the Senate of the
Czech Parliament (which was moved from December
2005 to January 2006) and a discussion forum with
the topic “What are we expecting from the national
council of children and youth?” as a part of the “Big
Mutual Exchange of Experience” – meeting of several
hundreds of youth leaders.

Presentation activities – CRDM was actively
presenting itself and its member organisations on
the fair Regiontour in Brno.

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

Office of ČRDM – without the work and devotion of
the employees of the ČRDM’s Office, it would not be
possible to realise projects and the priorities and
goals set by ČRDM’s Strategy.
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