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Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává
16. výroční zpráva České rady
dětí a mládeže.

Mladí lidé opět „do toho kecali“ – stalo
se tak v projektu strukturovaného dialogu
„Kecejme do toho“. Ten byl letos provázaný
i s projektem na podporu prvovoličů v parlamentních i evropských volbách.

I v roce 2014 jsme uspořádali s našimi
partnery již 16. ročník Bambiriády, největší přehlídky volnočasových aktivit dětí
a mládeže v ČR, administrovali jsme nadále
pojistku pro naše členy, dobrovolníky
i účastníky akcí. Projektem Sametky jsme
se snažili připomenout výročí Sametové
revoluce a ukázat osudy statečných lidí,
kteří se dokázali postavit bezpráví. Myslím,
že se nám to povedlo, a to docela netradičním způsobem, pomocí geocachingu.

Proběhl i třetí ročník projektu „72 hodin“.
Zapojilo se do něj neuvěřitelných 21 524
účastníků v 442 dobrovolnických projektech
po celé republice. Po celý rok jsme vydávali
karty mládeže EYCA našim členským organizacím, ale také veřejnosti. Ceny Přístav
jsme letos předali výjimečným lidem ve výjimečném prostředí barokního refektáře.
Naše angažmá na zahraničních projektech
a projektech zahraniční spolupráce roste
a jsme, myslím, platnými členy Evropského

fóra mládeže. Celý rok jsme pilně informovali na ADAM.cz, v Arše i na speciálním
informačním webu k novému Občanskému
zákoníku. V projektu SAFE jsme se snažili
spočítat objem dobrovolnické práce v našich spolcích a také se shodnout na tom, jak
ji počítat co nejefektivněji.

datele zotavovacích akcí. Myslím, že pokud
budeme postupovat společně, máme šanci
prostředí pro dobrovolnickou práci s dětmi
a mládeží udržet a možná i vylepšit.

ČRDM se opět snažila být u všeho, co se
našich organizací, ale i dětí a mladých lidí
týká. Rok 2014 přinesl v prvním čtvrtletí
obavu v podobě nového zákona o dětských
skupinách, který nás zaměstnal na mnoho
měsíců. Stát se snažil regulovat péči o předškolní děti, a to velmi necitlivým způsobem.
Ke konci roku ministerstvo zdravotnictví
přišlo s „upravenými“ pokutami pro pořa-

Děkuji všem dobrovolníkům z našeho představenstva, revizní komise i pracovních skupin, našim sympatizantům a pomocníkům.
Můj dík patří samozřejmě i zaměstnancům
kanceláře.

Jen mám nějak pocit, že to stojí čím dál více
sil. Nebo možná jen stárnu?

Aleš Sedláček,
předseda ČRDM

ČÁST 1
Kdo a proč tvoří ČRDM
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) zastřešuje organizace pracující s dětmi a mládeží a
v České republice plní roli národní rady.
V roce 2014 ČRDM sdružovala 98 členských
organizací, včetně deseti krajských rad mládeže. Mezi členy ČRDM patří organizace tábornického či turistického, kulturního, technického či křesťanského zaměření. Některé
organizace jsou zaměřeny ekologicky, jiné se
soustřeďují na práci s menšinami či na prevenci sociálně patologických jevů.

sobností. Jsme přesvědčeni, že co do velikosti, působnosti i zaměření, všechna mají
v ČRDM přiměřené místo. V  roce 2014
do ČRDM vstoupily 4 nové organizace: Česká
asociace studentů psychologie, z.s., Česká
debatní společnost, o. s., The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic
Foundation, o. p. s., ZDrSEM – první pomoc
zážitkem, z.s.. Členství v ČRDM v roce 2014
naopak ukončily 3 organizace, a to: Program
pro mládež Cena vévody z Edinburghu, o. s.,
ELSA Česká republika a Křesťanské sdružení
BENJAMIN, pobočka 04.

Mezi členy ČRDM patří organizace velké
i docela malé, s celostátní či regionální pů-
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Přehled členských organizací ČRDM v roce 2014
(stav po 41. Valném shromáždění ČRDM)
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AFS Mezikulturní programy, o. s.
AIESEC Česká republika
Aliquantulum, o. s.
Asociace debatních klubů, o. s.
Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s.
Asociace malých debrujárů České republiky, o. s.
Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.
Asociace turistických oddílů mládeže České republiky
(Asociace TOM ČR, A-TOM)
Asociace víceúčelových základních organizací technických
sportů a činností České republiky
AZIMUT
Boii o. s.
Česká asociace studentů psychologie, z.s.
Česká debatní společnost, o.s.
Česká tábornická unie o. s.
Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě
Český svaz chovatelů
Český svaz ochránců přírody
Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů o. s.
Duha (rozšířený název: Duha – sdružení dětí a mládeže pro
volný čas, přírodu a recesi)
Erasmus Student Network Česká republika o. s.
EXPEDICE NATURA
Folklorní sdružení České republiky
Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej
Hnutí Brontosaurus
Hnutí Žebřík o. s
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Instruktoři Brno
Jockey Club Malý Pěčín
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Klub dobré zprávy
Klub Domino, Dětská tisková agentura
Klub mladých Filadelfia
KLUB PATHFINDER
Klub přátel umění v České republice, o. s.
Kolpingovo dílo České republiky o. s.
KVĚT – Sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR
Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League
Lípa 2
Mladí konzervativci, o. s.
Mladí ochránci přírody
Mladí sociální demokraté
Moravská hasičská jednota o. s.
o. s. Filadelfie
Občanské sdružení Altus
Občanské sdružení Blesk
Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC
Občanské sdružení GAUDOLINO
Občanské sdružení HNUTÍ GO!
Občanské sdružení Letní dům

Duben 2015
Zpracovala: Blanka Lišková
Za obsah VZ zodpovídá: Aleš Sedláček
Jazyková korektura: Jiří Majer
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Orgány ČRDM
Název
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice
Občanské sdružení Rokršti
Permalot
Pionýr, z. s.
Prázdninová škola Lipnice, o. s.
Príma děti
Projekt Odyssea
Royal Rangers v ČR
Salesiánské hnutí mládeže
Salesiánské kluby mládeže
Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA
SDO Vlčata Rabštejnská Lhota
Sdružení FILIA
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS)
Sdružení Klubko
Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s.
Sdružení Roztoč
Sdružení turistických a tábornických oddílů
SEM v České republice – Sdružení evangelické mládeže
Slezská diakonie
SMARAGD
Spojené ruce
Společenství harmonie těla a ducha
Společenství Romů na Moravě
Středisko Radost, občanské sdružení
STUD Brno
Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj
T. O. Střelka
TERCIA VOLTA
The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic
Foundation. o.p.s.
Together Czech Republic
Velký vůz
YMCA v České republice
ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě
ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s.
Zeměpisná společnost Morava
ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc
Život trochu jinak
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celkem
31
62
40
15035
256
12
18
1205
2589
1411
322
65
25
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93
295
180
63
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220
330
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31
26
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99
497
34
108
3405
7895
30
41
14
25

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

Předseda ČRDM:
Aleš Sedláček
(Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League)

Michal Sojka (SH ČMS)
Radan Kukal (Duha)

Představenstvo ČRDM:
místopředsedové
≈≈ Jan Cieslar – 1. místopředseda
(Junák – svaz skautů a skautek ČR)
≈≈ Ondřej Šejtka – místopředseda
(Asociace TOM ČR)
členové
≈≈ Ondřej Chobot
(Česká tábornická unie)
≈≈ Martin Paclík
(Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)
≈≈ Tomáš Navrátil – do dubna 2014
(Junák – svaz skautů a skautek ČR)
≈≈ Miroslav Jungwirth
(Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy)
≈≈ Lenka Dvořáková – do dubna 2014
(Expedice Natura)
≈≈ Jan Husák
(AFS Mezikulturní programy, o. s.)
≈≈ Michaela Petr Humlová
(Elsa Česká republika)
≈≈ Jan Burda
(Komora krajských rad)
≈≈ Ondřej Mánek – do dubna 2014
(Folklorní sdružení České republiky)
≈≈ Zbyněk Šolc – do dubna 2014
(Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s.)
≈≈ Zuzana Vaněčková – od dubna 2014
(Junák – svaz skautů a skautek ČR
≈≈ Vlastimil Jura – od dubna 2014
(Český svaz chovatelů)

Kancelář ČRDM:
Eva Beránková
sekretariát ČRDM

Revizní komise ČRDM
předseda
Josef Valter
(Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC)

226 808

členové
Jindřich Červenka (Pionýr)
Marie Světničková (AKSM)

Text výroční zprávy byl schválen 42. Valným shromážděním ČRDM dne 16. dubna 2015.
Vydala: Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1
www.crdm.cz

Zastupování ČRDM v jiných
organizacích a institucích

Blanka Lišková
projektová manažerka Bambiriády

Komora mládeže MŠMT
≈≈ Aleš Sedláček, Tomáš Novotný, Petr
Halada, Josef Výprachtický

Jiří Majer
šéfredaktor časopisu Archa

Rada programu Erasmus+
≈≈ Aleš Sedláček

Marek Krajči
webmaster crdm.cz, zahraniční sekretář

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
≈≈ Aleš Sedláček

Petr Molka
webmaster serveru Adam.cz
Michala Kateřina Rocmanová
grafička časopisu Archa, vedoucí redaktorka
serveru Adam.cz
Oldřich Bystroň
ekonom

Rada vlády pro udržitelný rozvoj
≈≈ Ondřej Šejtka
Výbor pro práva dítěte Rady vlády ČR pro
lidská práva
≈≈ Jana Votavová
Evropský hospodářský a sociální výbor
≈≈ Pavel Trantina

Petra Rožková – do září 2014
Martina Lhotská – od září 2014
účetní

Česká komise pro UNESCO
≈≈ Aleš Sedláček

Tomáš Hurt – od září 2014
finanční manažer SAFE OP LZZ
Jana Votavová, Zuzana Wágnerová, Aneta
Skřebská, Jiří Let, Michaela Cvachová, Alena
Hosnedlová
projektový tým Kecejme do toho –
Strukturovaný dialog mládeže, Vím, proč volím
On Tour

Řídící výbor programu EU, Věda, vývoj,
vzdělávání
≈≈ Aleš Sedláček
Česko-německá Rada pro spolupráci
a výměny mládeže
≈≈ Marek Krajči

Jan Husák, Michaela Cvachová
Národní pracovní skupina ke strukturovanému
dialogu

Poděkování za podporu:
Česká rada dětí a mládeže touto cestou děkuje
Autoři jednotlivých částí VZ: Marek Krajči, Jiří Majer, Michala Kateřina
Rocmanová, Petr Molka, Oldřich Bystroň, Jan Burda, Ondřej Šejtka,
Blanka Lišková, Jana Votavová, Tomáš Novotný

Miroslav Jungwirth, Kateřina Bizubová,
Marek Kráčmar
projektový tým Evropských karet mládeže EYCA

≈≈ za zorganizování Bambiriády po celé České republice:
členům Centrálního bambiriádního štábu, všem místním
organizátorům a dobrovolníkům představujícím své organizace;

≈≈ za zorganizování téměř 450 dobrovolnických
projektů v rámci akce 72 hodin všem
koordinátorům projektů a zapojeným
dobrovolníkům.

≈≈ zástupcům veřejné správy, kteří
≈≈ členským organizacím ČRDM a jejich aktivním
Bambiriádu a její organizátory podpořili;
zástupcům za příspěvek k činnosti ČRDM;
≈≈ za pomoc při organizování Bambiriády 2014 v Praze: členům
organizačního štábu a Skautské ochranné službě, všem
ředitelům a ředitelkám muzeí a kulturních památek za
umožnění volného či zvýhodněného vstupného;
≈≈ členům pracovních skupin ČRDM;

ČÁST 2
Činnost a projekty ČRDM

Účastníci projektu měli možnost se zúčastnit i řady mezinárodních akcí, kde prezentovali výstupy z projektu a zároveň
se spolupodíleli na tvorbě evropských dokumentů. Jako
velkou poctu a úspěch považujeme prezentaci projektu
na celosvětovém fóru o demokracii ve Štrasburku, kde jsme
měli možnost projekt Kecejme do toho představit odborníkům ze zahraničí.

Bambiriáda
Bambiriáda je největší příležitostí pro představení činnosti
organizací pracujících s dětmi a mládeží a středisek volného
času v České republice. Bambiriáda se konala v 15 městech
pro více než 120 000 návštěvníků. Bambiriáda 2014 proběhla v celostátně daném termínu od 22. do 25. května.
Nesla se v duchu motta „Už nás znáte? Jsme zde (znovu)
25 let“. Dětské a mládežnické organizace mají v ČR úctyhodnou tradici, která sahá daleko do minulosti a zahrnuje i období, kdy se zmíněné organizace – pro svoji touhu
po volnosti, kvůli podpoře aktivního přístupu a výchově
k osobní zodpovědnosti členů – stávaly často trnem v oku
autoritářským režimům. Některé významné organizace
ve své historii čelily represím bohužel opakovaně.

Za největší úspěch považujeme kontaktní kampaň Vím,
proč volím. Od začátku roku jsme vyhodnocovali informace ohledně voleb do Evropského parlamentu – kdo bude
kandidovat, co strany/lidé nabízejí svým voličům, zda někdo myslí i na mladé lidi. Zároveň i jak volby probíhají, kdy
budou, jak se volí apod. Vytvořili jsme webovou stránku
www.vimprocvolim.cz a zde jsme všechny informace
zveřejňovali online. Zajistili jsme i tisk všech dokumentů
formou brožury a rozdávali jsme ji na veřejných akcích.
Jako bonus se České radě dětí a mládeže podařilo získat
finanční prostředky na podporu mladých lidí ve volbách
do Evropského parlamentu přímo od Evropské komise.
Objeli jsme s kontaktní kampaní Vím, proč volím On Tour
13 měst České republiky, kde jsme kromě informační části, (kdy jsou volby, koho je možné volit a jak) zajistili i koncerty kapel, diskuse s kandidáty, doprovodný program
s informačním kvízem o ceny.

Bambiriáda 2014 se uskutečnila v těchto městech: Blansko,
České Budějovice, Český Těšín, Chrudim, Ivančice, Krnov,
Kyjov, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Šumperk,
Třinec a Zlín.
V  některých městech se prezentovaly i projekty ČRDM,
a to: Kecejme do toho, Kam chodit a 72 hodin.

V červnu 2014 jsme uspořádali konferenci, kde se potkali
mladí lidé se zástupci politických stran, které kandidovaly
ve volbách do EP. Měli možnost zhodnotit průběh kampaní i úspěšnost. Závěrem roku jsme se věnovali vyhodnocování projektu a přípravě dalšího ročníku.

Ve všech městech byla Bambiriáda provázaná s lokální samosprávou, ve většině pak přímo s krajskou samosprávou.
Výjimkou nebyla ani účast poslanců a senátorů.

KAMCHODIT.CZ – Databáze míst
mimoškolní výchovy

Díky dotaci MŠMT jsme byli schopni zajistit projekt jako
celek, jeho administrativní a technické zázemí, zorganizovat zahajovací akci čtvrtého ročníku, zajišťovat překlady
odborných dokumentů, potřebný tisk propagačních i provozních materiálů a propagaci projektu.

Během roku 2014 jsme dále propagovali interaktivní mapu
Kamchodit.cz. Jedná se o interaktivní mapu na podkladech
Google maps, na které se mohou děti a jejich rodiče snadno dozvědět, kde v okolí jejich bydliště mohou smysluplně
trávit svůj volný čas. V  roce 2014 jsme výrazně inovovali
vzhled webových stránek a přizpůsobili jsme je zobrazení
na přenosných zařízeních. Na stránkách projektu se objevují klubovny, DDM, mateřská centra, sportoviště, veřejná
hřiště apod. Během roku 2014 se celkový počet záznamů
lehce navýšil, pohyboval se na cca 4100 záznamech v 830
sídlech ČR. V roce 2014 jsme rovněž stále pracovali na inovaci katalogu jednotlivých záznamů pro lepší vyhledávání
a orientaci návštěvníků webu a pro kvalitnější zobrazení při
vyhledávání na Internetu.

SAFE – Metodika hodnocení
dobrovolnické práce
Česká rada dětí a mládeže i v roce 2014 pokračovala
v projektu, který zahájila 1. září 2013 v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na řešení problému chybějící metodiky pro realistickou evidenci a ohodnocení dobrovolnické práce ve dvou
specifických typech NNO – v organizacích zaměřených
na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených
na péči o přírodu a ochranu životního prostředí.

72 hodin

Cílem projektu SAFE je zvýšit transparentnost v dobrovolnictví v nestátních neziskových organizacích, zmapovat
specifika mnoha typů dobrovolnické práce a zohlednit
je při evidenci a vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce,
a to nejen přímo v NNO, ale i na straně orgánů veřejné
správy, a přenést osvědčené mezinárodní metodiky ze
zahraničí a přizpůsobit je zjištěným specifikům v České
republice. Partnerem ČRDM v tomto projektu je Zelený
kruh – asociace českých ekologických neziskových organizací. Zahraničním partnerem projektu je European Volunteer Centre/Centre Européen du Volontariat (CEV), což je
mezinárodní nestátní nezisková asociace sídlící v Bruselu,
která se zaměřuje na problematiku měření, tedy evidence
a vyjádření hodnoty dobrovolnictví v evropských zemích.

Již třetí ročník dobrovolnického projektu 72 hodin se konal
v termínu 9.–12. října 2014, zapojilo se do něj na 21 000
dobrovolníků ve 420 registrovaných projektech. Počty
zapojených dobrovolníků i zrealizovaných projektů opět
převyšují čísla z loňských let. Do rozličných dobrovolnických projektů se hlásily organizace dětí a mládeže, školská
zařízení i neformální party nadšenců. Z dětských spolků
a mládežnických organizací byly v roce 2014 nejaktivnější
organizace Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Liga lesní
moudrosti a Junák – svaz skautů a skautek ČR. Registrace
projektů probíhala jako v minulých letech prostřednictvím
webových stránek www.72hodin.cz, kam účastníci kromě
textových informací o projektu nahrávali také fotografie.
Do jednotlivých projektů byla zaslána projektová trička pro
účastníky, rovněž tak i omalovánky pro mladší dobrovolníky. V roce 2014 jsme při propagaci projektu spolupracovali
s populárními českými youtubery. Během propagace projektu vznikla série propagačních videí s našimi patrony, kterými v roce 2014 byli např. herec Petr Vacek, cestovatel Dan
Přibáň, youtuber NejFejk, sportovní komentátoři Petr Vichnar a Vojtěch Bernatský apod. Během realizace proběhly
také 2 soutěže, a to fotosoutěž o deskové hry od partnera projektu vydavatelství Mindok a dále soutěž o nejzajímavější projekt. Výhrou byla přednáška cestovatele Dana
Přibáně. Jako nejzajímavější byl vybrán projekt dětí z obce
Fryšava pod Žákovou horou s názvem „Namaluj si svou židli“. Zahájení projektu se neslo ve znamení průvodu traktorů, trabantů a dobrovolníků, kteří na začátku října putovali
Prahou a postupně zvelebovali náměstí, podchod, zahradu
apod. Projekt hodnotíme jako povedený, nejen vzhledem
k množství zapojených dobrovolníků a počtu projektů, ale
také díky velkému mediálnímu zájmu. Během realizace
projektu se projekt objevil několikrát v celostátních médiích a mnohokrát také v médiích regionálních. Součástí projektu bylo také několik zahraničních výjezdů dobrovolníků,
konkrétně do Maďarska, Švýcarska, Rakouska a Německa,
v ČR jsme naopak přivítali dobrovolníky z Maďarska, Bosny
a Hercegoviny, Švýcarska a Rakouska.

Členské karty a Karty EYCA

Geocachingovou hru Sametky jsme v roce 2014 realizovali poprvé. Jednalo se o outdoorovou hru, při které
jsme po celé ČR ukryli na 200 geocachingových schránek.
V každé schránce byl ukryt příběh z období Sametové revoluce. S ukrýváním schránek pomáhali dobrovolníci z řad
organizací dětí a mládeže. Podařilo se nám navázat spolupráci s Českou televizí, s organizací Post Bellum, Ústavem
pro studium totalitních režimů apod. Do projektu se zapojilo přes 500 soutěžících, kteří soutěžili v nálezech co nejvyššího počtu Sametek. Nejlepší z nich nalezli více než 150
schránek a obdrželi věcné ceny od našich partnerů.

Zkraje roku 2014 došlo k výměně vrcholného vedení ministerstva školství. Krátce po svém nástupu do funkce nás
přijal ministr školství Marcel Chládek – rozhovory s ním
vedli krom šéfa národní rady Aleše Sedláčka též Josef Výprachtický (Junák), Petr Halada (Pionýr) a Tomáš Novotný
(Asociace TOM). V  podobné sestavě, příležitostně doplněni místopředsedou ČRDM Ondřejem Šejtkou, jsme absolvovali několik schůzek s náměstky ministra Petrem Hulínským a Janem Ziklem, jednali jsme opakovaně rovněž
s vrchními řediteli I. Martínkem a jeho nástupcem Pavlem Šulcem. Jako jednoznačný úspěch vnímáme fakt, že
po sérii těchto schůzek jsme jistým dílem přispěli k tomu,
že ministr školství rozhodl o poměrně výrazném navýšení prostředků pro odbor mládeže – a tím i pro programy
Sdružení, Neorganizovaná mládež aj. Významným počinem bylo přijetí zástupců národní rady ministerským předsedou Bohuslavem Sobotkou, které se uskutečnilo 2. 5.
na Úřadu vlády, na které dále navázalo setkání 17. 12. v Lidovém domě. Pracovní skupina Stát se v roce 2014 dále
zabývala zejména otázkami metodiky a vyjednávání pravidel pro poskytování investičních a neinvestičních dotací.
Při této mravenčí práci spolupracovali zejména Kateřina
Brejchová (Pionýr) a Bořek Slunéčko (Junák), schůzek
s řediteli právního a investičního odboru ministerstva se
zúčastnili také Aleš Sedláček (ČRDM) a Tomáš Novotný
(Asociace TOM).
Snažili jsme se přesvědčit představitele ministerstva, že
dosavadní jednoduchý systém přidělování investičních
dotací je smysluplný a plně nám vyhovuje, leč realita bude
od roku 2015 nakonec jiná, administrování investičních
dotací bude uskutečňováno dvěma odbory, a to odborem
pro mládež a odborem investic.
Pravidelně jsme byli v kontaktu s ředitelem odboru pro
mládež Michalem Urbanem, který nám byl i se svými spolupracovníky z odboru vždy korektním a komunikativním
partnerem.

Cena ČRDM Přístav
V roce 2014 se konal již třináctý ročník udílení Ceny ČRDM
Přístav. Cenou Přístav jsou oceňováni dobrovolní i profesionální zástupci veřejné správy a samosprávy, kteří působí na místní či regionální úrovni, za významnou podporu
mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji.
V  tomto roce bylo opět možné navrhovat na tuto cenu
i kandidáty z řad podnikatelů na místní a regionální úrovni. Letošní předávání ceny ČRDM Přístav se uskutečnilo
opět společně s tradiční akcí Setkání, a to v prostorách
Barokního refektáře v historickém jádru Prahy.
V roce 2014 byli Cenou ČRDM Přístav oceněni tito
zástupci veřejné správy a samosprávy:
≈≈ RNDr. Jiří Horáček – ředitel Odboru regionální
přeshraniční spolupráce, Ministerstvo pro místní
rozvoj
≈≈ Mgr. Miluše Horská – místopředsedkyně Senátu
≈≈ Miroslav Maršálek – zastupitel města Jince
≈≈ Mgr. Jiří Mihola Ph.D. – předseda Poslaneckého klubu
KDU-ČSL, poslanec PS PČR

Prioritou projektu v roce 2014 bylo další rozšiřování držitelů karet ČRDM/EYCA a sítě slev a benefitů pro držitele karet EYCA. Začali jsme ale také vyjednávat slevy pro
všechny členy ČRDM, neomezené věkem.

≈≈ Bc. Věra Mráčková – místostarostka obce Řepice

Okruh spolků, které využívají karty ČRDM/EYCA jako své
členské karty, rozšířila Česká tábornická unie, Salesiánské
hnutí mládeže a The Duke of Edinburgh’s International
Award Czech Republic. Dohromady tedy nyní členské
karty ČRDM/EYCA s vlastní podobou využívá 10 velkých
spolků (a několik dalších menších spolků využívá centrální
karty ČRDM).

≈≈ Ing. Martin Štěpánek, PhD. – náměstek primátora
statutárního města Ostrava – resorty: sociálních věcí,
školství, sport a volný čas

Síť slevových míst se také daří dále rozšiřovat. Nejvýznamnější novinkou je roční cestovní pojištění pro držitele karet EYCA od Union pojišťovny, které je v současné době
nejvýhodnější na českém trhu (roční pojištění do celého
světa lze pořídit již od 190 Kč). Dalšími novými významnými partnery vyjednanými v roce 2014 je také pět lyžařských areálů, knihkupectví nakladatelství Portál, e-shop
www.botyobleceni.cz (autorizovaný internetový obchod
Reebok), síť obchodů se sportovním vybavením JB Sport,
HC Sparta Praha, TEPfaktor, Techmania Science Center,
mnoho lokálních sportovišť (bazény, squash, cvičení atp.)
a desítky dalších drobných a lokálních slev. Vyjednávání
slev mohou také nově zajišťovat krajští distributoři karet
EYCA (krajské rady dětí a mládeže). Rada dětí a mládeže
kraje Vysočina tak vyjednala v roce 2014 desítky zajímavých slev v Třebíči a Jihlavě.

Sametky

Setkání 2014 a další
aktivity skupiny Stát

Kecejme do toho

Začali jsme také vyjednávat slevy nejen pro držitele karet
EYCA (mladé lidi do 30 let), ale i pro všechny ostatní členy
ČRDM. První úspěch v této oblasti je vyjednání slev u Českých drah, kdy prostřednictvím speciálního účtu na e-shopu Českých drah získali všichni členové ČRDM možnost
čerpat 4% slevu na jízdném. Díky hojnému využívání této
možnosti se sleva postupně zvyšovala, až na současných
10 %. Zároveň měli členové ČRDM a držitelé karet EYCA
také časově omezenou (září–říjen 2014) možnost pořídit
si s výraznou slevou In Karty Českých drah. V  budoucnu
se plánujeme na tuto oblast více zaměřit.

Projekt „Kecejme do toho“ jako celek zprostředkovává mladým lidem strukturovaný dialog, a to jak na národní úrovni
v ČR, tak na mezinárodní úrovni v rámci procesu strukturovaného dialogu v Evropské unii. Jedná se o participační proces, kdy mladí lidé mají možnost v systému témat a konzultací připomínkovat a pracovat na tématech, která se jich
přímo týkají. Mladí lidé se mohou zapojit skrze workshopy,
diskuse s odborníky, konferenci projektu, online pomocí
webových stránek projektu a sociálních sítí OurSpace.cz,
Facebook a Twitter a díky speciálním „evropským konzultacím“, které se věnují tématům na evropské úrovni.

Oblast, kde se projektu příliš nedařilo, bylo rozšiřování
karet EYCA do středních a vysokých škol. Ke gymnáziu
Kolín (kde se zcela bezproblémově využívá několik stovek
čipových karet EYCA již druhým rokem) zatím nepřibyla
žádná další škola, která by karty takto globálně využívala. Pro podporu jednání se školami vyšly články v Učitelských novinách a Řízení školy – Speciál pro střední školy,
kde o možnostech a výhodách karet EYCA byla podrobná
informace, ale i tak jsou jednání se školami prozatím neúspěšná. V příštím roce se plánujeme na tuto oblast více
zaměřit.

V rámci „Kecejme do toho 4“ v roce 2014 jsme zorganizovali několik setkání mladých lidí, informační kampaň „Vím,
proč volím“, zaměřenou na volby do Evropského parlamentu, i konferenci k závěru projektu. Dále proběhla evropská
konzultace v rámci italského předsednictví v Radě EU.

Mezi nové významné velké komerční partnery přibyla
v roce 2014 Raiffeisenbank, která bude karty EYCA vydávat ke svým studentským účtům. Přidala se tak k bance
ERA (ČSOB), se kterou máme dlouhodobou dobrou zkušenost v obdobné spolupráci.

≈≈ Iva Nešvarová – generální ředitelka Hotelu Ibis Old
Town Praha

≈≈ Ing. Martin Vysoký – starosta obce Řepice
≈≈ Ing. Josef Žid – referent odboru evropské územní
spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
V roce 2014 byla udělena Mimořádná cena Přístav
laureátům:
≈≈ Pavel Trantina – zástupce ČR v Evropském
hospodářském a sociálním výboru
≈≈ Armádní generál Ing. Petr Pavel, M.A. – náčelník
Generálního štábu AČR

Zahraniční
a mezinárodní
aktivity

Účast na evropských seminářích
Zástupci ČRDM se zúčastnili řady zahraničních akcí, například evropských předsednických konferencí mládeže,
seminářů Evropského fóra mládeže, jednání spřátelených
národních rad mládeže v rámci neformální aliance BBC+
apod.
V  rámci spolupráce s kampaní Liga mladých voličů, koordinovanou Evropských fórem mládeže, byla v dubnu 2014
koordinátorka pro ČR v této kampani vyslána na konzultační setkání s hlavním koordinátorem kampaně a dalšími
realizátory z dalších zemí.

Bilaterální výměna
zástupců organizací dětí
a mládeže s Izraelem
I v roce 2014 pokračovala spolupráce s Izraelem ve formě
výměny mládeže, kterou ČRDM pořádala ve spolupráci
s Radou hnutí mládeže v Izraeli (CYMI). I když původně byla
plánovaná trojstranná výměna i s Německem, z důvodu
vytížení jinými projekty se německá strana rozhodla k výměně nepřipojit, a uskutečnila se tak výměna dvoustranná. Čeští účastníci byli vybrání na základě otevřené výzvy
do organizací, aby tak byla umožněna účast co nejširšího
spektra mladých lidí.
Ve dnech 19.–25. 10. proběhla česká část výměnného projektu. Osm zástupců izraelských mládežnických hnutí se tu
zúčastnilo programu připraveného jejich českými vrstevníky, aby se dozvěděli nejen o České republice, její kultuře
a lidech, ale i o tom, jak se pracuje s dětmi a mladými lidmi
v našich organizacích. Proto v Praze kromě významných
míst a památek navštívili i klubovnu a aktivity turistického
oddílu mládeže S.T.A.N., v Brně jim pak představily svou činnost místní skautky. Účastníci výměny se pak společně vydali na toulky Moravským krasem kolem skautské základny
a střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn, kam rovněž
zavítali.
V týdnu od 10. do 16. listopadu 2014 se uskutečnila izraelská část výměny. Čeští účastníci zavítali do izraelských hnutí
mládeže, aby se dověděli o tamější práci s mladými Izraelci – navštívili například vzdělávací komunu v Jaffě nebo
skauty v Tel Avivu i Jeruzalémě. Dále se podívali do památníku a muzea holokaustu Jad Vašem i na horu Herzl, kde
jsou vedle zakladatele sionismu Theodora Herzla pohřbeni
nejvýznamnější státníci moderního Izraele. Kromě toho
účastníci též navštívili řadu pamětihodností a zajímavých
míst Jeruzaléma a Tel Avivu, jakož i Mrtvé moře či pozůstatky pevnosti Masada. Nevšedním zážitkem byla návštěva
kibucu Gan Šmuel, která účastníkům dala mnoho podnětů
k zamyšlení nad odlišným způsobem tamního života.
Obě strany zhodnotily výměnu jako úspěšnou, navíc se
vzrůstající kvalitou, a projevily zájem pokračovat ve spolupráci i v roce 2015.

Společný seminář
k volbám do Evropského
parlamentu s BJR
V roce 2014 se konaly volby do Evropského parlamentu. Při
této příležitosti jsme uskutečnili společný seminář Mladé
evropské perspektivy s Bavorským kruhem mládeže (BJR),
který se věnoval podpoře zvýšení volební účasti mladých
lidí v těchto volbách, jako rozšíření a obohacení našich
národních projektů podpory volební účasti mladých lidí
a jejich aktivní participace na životě společnosti (projekty
Kecejme do toho a Vím, proč volím). Zapojení mladí lidé
z ČR a Bavorska se nejdříve zúčastnili třídenního workshopu v Bavorsku, kde nejprve vybrali společná témata týkající
se především mládeže (např. neformální vzdělávání, nezaměstnanost, ekologie, finanční a sociální problematika), následně se vzdělali v používání fotoaparátů a kamer, aby pak
natočili spoty o volbách do Evropského parlamentu a o porovnání určitého tématu optikou Čechů a Němců. Kromě
podpory participace tak byl projekt zaměřen i na posilování
mediální gramotnosti a mezikulturního učení.
Závěrečný třídenní workshop v Jihlavě se zaměřil na metody prezentace výstupů celého projektu i jednotlivých výtvorů jeho účastníků. Jako podklad pro tuto práci jim sloužila přednáška „Marketing a PR v NGO“. Účastníci pak měli
možnost představit výsledky své práce během kampaně
„Vím, proč volím on tour“, jež se v tom čase konala v Jihlavě. Bavorští účastníci prezentovali své velkoformátové plakáty s tematikou prezentující emoce spojené s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu a česká skupina se
zaměřila na prezentaci videí s ambasadory kampaně „Vím,
proč volím“. Výstupy z projektu pak byly sdíleny prostřednictvím internetových stránek pořadatelů.

EYE 2014 – European
Youth Event

Česká rada dětí a mládeže v roce 2014 reprezentovala
českou mládež navenek, vůči evropským a světovým institucím.

Evropské fórum mládeže
V  roce 2014 se ČRDM zapojovala do aktivit Evropského
fóra mládeže jako jeho plný člen. Zástupci mládeže se
účastnili statutárních setkání Fóra, konkrétně na jarním a podzimním Valném shromáždění a Radě členů
(tzv. Comem), i dalších akcí, týkajících se například dobrovolnictví, zaměstnanosti mladých lidí, strukturovaného
dialogu mládeže, participace a podpory volební účasti
mladých lidí. Česká rada dětí a mládeže se v roce 2014
přímo zapojila do iniciativy Fóra tzv. „Ligy mladých voličů“,
jejímž cílem bylo napomoci právě zvýšit informovanost
mezi mladými lidmi o volbách do Evropského parlamentu,
a tím následně podpořit i informované a aktivní zapojení
do voleb samotných. Tato spolupráce se promítla především v rámci kampaně ČRDM s názvem „Vím, proč volím“,
kdy měli mladí lidé možnost seznámit se s krátkými analýzami všech kandidujících subjektů a jejich programů, diskutovat s jednotlivými kandidáty napříč celým politickým
spektrem a zároveň se dozvědět víc o jejich práci či fungování samotné EU. Kromě on-line prostředí byla kampaň
realizována i 14 místními festivaly s různými zábavními
i vzdělávacími aktivitami.

Ve dnech 9. až 11. května hostil Štrasburk akci European
Youth Event 2014 (EYE), na které nechyběli mladí lidé z ČR
vyslaní Českou radou dětí a mládeže. Festivalu se zúčastnily delegace ze všech členských států EU – celkem na 5000
mladých Evropanů. Hlavní náplní akce byla diskuze o klíčových tématech, které se týkají Evropy a mladých lidí.
Došlo tak k výměně názorů o problematice udržitelnosti,
nezaměstnanosti mladých, digitální revoluci a dalších. Diskuzní aktivity na sebe braly podobu workshopů, debat,
přednášek či her, při nichž si účastníci mimo jiné vyzkoušeli, jak fungují samotné politické mechanismy v Evropském
parlamentu. ČRDM se zapojila i do programové části, když
její zástupce připravil pro účastníky setkání workshop s názvem „Kaleidoskop participace mládeže“.

Světové fórum demokracie
Dlouholetá aktivita a zaměření Rady na podporu participace mládeže byla oceněna i pozváním zástupců projektu Kecejme do toho na Světové Fórum demokracie, které
každoročně pořádá Rada Evropy. Letošním tématem Fóra
byla otázka, zda mladí lidé mohou revitalizovat demokracii. Projekt Kecejme do toho byl vybrán jako celosvětový
příklad dobré praxe a v rámci pracovní laboratoře byl nejen prezentován zájemcům z řad účastníků Fóra, ale byl
i podroben kritické reflexi několika odborníků z oblasti politiky a výzkumu mládeže. Všichni účastníci ocenili kvality
projektu.

Další působení ČRDM
v oblasti zahraničí

Publikační činnost
Zpravodaj ARCHA

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 spolupráci a výměny mládeže, která se v roce 2014 konala
v německém Bonnu. ČRDM dále spolupracovala a udržovala kontakty s dalšími aktéry politiky mládeže, především
v evropském kontextu a v návaznosti na cíle Evropského
roku dobrovolnictví.
V roce 2014 hostila ČRDM v rámci Evropského dobrovolné služby mladou dobrovolnici z Polska, kterou zapojovala
i do svých mezinárodních aktivit.
V  březnu 2014 proběhlo v maďarském městě Visegrád
setkání Visegrádské čtyřky a Východního partnerství pro
oblast mládeže, kde byla zastoupena i ČRDM. ČRDM byla
také zastoupena na pracovním semináři na podporu dobrovolnictví v rámci V4 a Východního partnerství, který
pořádalo v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Domem zahraniční spolupráce se SALTO
network Rady Evropy.
V dubnu 2014 ČRDM pořádala v Praze setkání národních
rad mládeže sdružených v rámci Evropského fóra mládeže
v platformě BBC+. Setkali se tu mladí lidé z Německa, Švýcarska, Lucemburska, Irska, Holandska, Belgie, Rakouska,
Maďarska a České republiky, aby se před nadcházejícím
mimořádným valným shromážděním Evropského fóra
mládeže informovali o novinkách v činnosti rad, které zastupují, a diskutovali o obsahu dokumentů, které budou
na shromáždění projednávány. Kromě toho si přítomní též
sdělili své postřehy a dosavadní zkušenosti s novým programem Evropské komise na podporu mládeže Erasmus+
nebo s průběhem strukturovaného dialogu v jednotlivých
zastoupených zemích.

V  roce 2014 jsme pokračovali ve vydávání nekomerčního
tištěného zpravodaje Archa – jednalo se již o 16. ročník.
Pozitivní zkušenosti z předchozích tří let zároveň utvrdily vydavatele ve snaze nadále zpracovávat vedle tištěné
i elektronickou verzi Archy. Zpravodaj ČRDM o výchově
a využití volného času dětí a mládeže je tak běžně dostupný
nejen odběratelům tištěné Archy, ale i všem návštěvníkům
internetového portálu ADAM.cz (www.adam.cz), který Archu pravidelně publikuje. Všechna až doposud vydaná čísla
zpravodaje je rovněž možné si ve formátu PDF stáhnout
z webu ČRDM (www.crdm.cz).
Ediční záměr vydatele zůstává stále tentýž: Archa je „výkladní skříní“ ČRDM, jejích členských organizací a jejich
aktivit. Slouží k propagaci České rady dětí a mládeže, mimoškolní výchovy a dobrovolnictví, které je s ní spojeno.
Archa současně skýtá snadno dostupný mediální prostor,
nabízený bez rozdílu všem členům ČRDM.
V  roce 2014 jsme vydali šest celobarevných čísel Archy
včetně speciálu tematicky zaměřeného na Bambiriádu. Náklad Archy čítal 1000 výtisků, stejně jako tomu bylo u předchozího ročníku. Všechna čísla zpravodaje se objevila rovněž v elektronické podobě (na ADAM.cz. Ve formátu PDF
jsou archivována na webu ČRDM (www.crdm.cz).
Témata Archy v roce 2014:
≈≈ Říká se nám „kotlíkáři“
≈≈ Z nevýhody výhoda?
≈≈ Prožitkem k výchově
≈≈ Bambiriáda 2014
≈≈ Na táboře (i jinde)
≈≈ Pokud možno s úsměvem /
Sametová revoluce po 25 letech
Internetový portál ADAM.cz

ČRDM se podílela i na programu 8. česko-německého setkání mládeže, které proběhlo od 25. do 27. dubna 2014
v Terezíně. Společně se svými partnery z Německého
spolkového kruhu mládeže a Rady hnutí mládeže v Izraeli
jsme vedli dva workshopy. První se zabýval formováním
paměti holocaustu uvnitř mládežnických hnutí v Izraeli,
jehož podstatou je učení se z historie a cílem pochopit
význam pro současnost. V rámci druhého workshopu byla
představena dosavadní trilaterální spolupráce partnerů
a společně s účastníky hledány možné perspektivy jejího
pokračování. Mimo jiné se závěrem zástupce ČRDM zúčastnil pódiové diskuse na téma „Minulost, přítomnost
a budoucnost práce s mládeží v památnících nacistické
perzekuce“.

ADAM.cz je informační a zpravodajský servis spolků dětí
a mládeže. Provozuje jej Česká rada dětí a mládeže – zajišťuje chod serveru i veškerý servis s tím spojený, včetně
vybavení jeho redakce. Portál ADAM.cz je denně aktualizován – v průběhu roku 2014 bylo zveřejněno přes devět
stovek zpráv.

V květnu se zástupkyně ČRDM zúčastnila Sympózia k programu Erasmus+ a politice mládeže ve Slovinsku. Setkání
mělo význam pro další využití a správu grantového programu Erasmus+ v ČR. Zástupkyně ČRDM se zúčastnila
i 1. světového fóra o politice mládeže v Ázerbájdžánu.

Grafická podoba, kterou stránky dostaly před třemi roky,
se stále vyvíjí. V  průběhu roku 2014 se každý týden měnila pozadí stránek podle ročního období, při významných
akcích dětí a mládeže na sebe brala charakter dané akce.
ADAM.cz tak zrcadlil například téma Bambiriády nebo projektu 72 hodin.

V  lednu 2014 vznikla v souladu s evropskými doporučeními v České republice Národní pracovní skupina pro
strukturovaný dialog s mládeží a ČRDM byla pověřena náměstkem ministerstva školství její koordinací a vedením.
V  rámci své úlohy v koordinaci Strukturovaného dialogu
s mládeží se účastnila tajemnice Národní pracovní skupiny
pro strukturovaný dialog s mládeží Evropské konference
mládeže v Římě v říjnu 2014. Společně s ní vyjeli na tuto
konferenci dva zástupci mládeže z ČR.
ČRDM dále rozvíjela i spolupráci s Německem. V  říjnu
2014 pro saské mládežnické organizace pořádala v Praze
prezentaci jejích ubytovacích kapacit vhodných pro české
oddíly a skupiny dětí a mládeže.
Zástupci ČRDM prezentovali výstupy projektu „Kecejme
do toho“ na Světovém fóru demokracie v listopadu 2014
ve Štrasburku. Výstupům projektu byl věnován jeden
vlastní prezentační blok.

Obsah stránek ADAM.cz vytváří několikačlenný tým. O základní náplň stránek a jejich výtvarný vzhled se stará vedoucí redaktorka Michala K. Rocmanová. Také Jiří Majer
z redakčního centra ČRDM přispívá články a aktualitami.
Webmaster Petr Molka zabezpečuje bezproblémový chod
serveru, zajišťuje technické inovace, propojení se sociálními sítěmi a točí a stříhá většinu videozáznamů.

V roce 2014 u více než stovky článků upozorňovaly ikonky
na multimediální prvky (audio a video), a to jak z vlastní
tvorby, tak i převzaté.
Díky napojení serveru ADAM.cz na sociální sítě jako např.
Facebook či Twitter získal portál v roce 2014 další čtenáře.
Nedílnou součástí systému je i zpravodajství prostřednictvím RSS z dalších informačních stránek (NICM, MŠMT –
odbor pro mládež, Dobrovolnik.cz) souvisejících s aktivitami spolků dětí a mládeže.
V  roce 2014 bylo na stránkách ADAM.cz publikováno
918 zpráv, z toho asi 600 hlavních článků a více než 100 videí vlastní tvorby umístěných na YouTube.
Jednotlivé příspěvky byly věnovány v průběhu roku různým
tématům. Přes 150 článků se věnovalo např. dobrovolnictví,
téměř ve stovce článků se psalo o táborech, více než 70 zpráv
zrcadlilo mezinárodní aktivity spolků dětí a mládeže.

Do oblasti mezinárodní spolupráce spadá i víceletý projekt „Roads to recognition“, v rámci něhož se ČRDM se
zahraničními partnery snaží o výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe a přípravu metod a nástrojů uznávání
výstupů neformálního vzdělávání. V červnu 2014 byli zástupci ČRDM vysláni na pracovní setkání v Polsku, v říjnu
pak ČRDM pořádala projektové setkání v Praze. Projekt je
financován z programu Evropské komise Grundtvig.

Návštěvnost stránek ADAM.cz a video ADAM.cz je měřena
pomocí aplikace Google Analytics, Toplist a prostřednictvím interní statistiky redakčního systému. V  součtu návštěvnosti internetových stránek ADAM.cz a videí ADAM.cz
na YouTube byl, podle statistik Google Analytics rok 2014
srovnatelný s předchozími ročníky.

O proběhlých akcích a možnostech pro mladé lidi v mezinárodní oblasti informovala ČRDM na svém zahraničním
webu http://zahranici.crdm.cz.

Další podpora organizací
dětí a mládeže
Pojištění

ČRDM a krajské rady
dětí a mládeže
V  České republice působí jedenáct krajských rad dětí
a mládeže, z nichž deset má status člena ČRDM. Krajské
rady sdružují v krajích desítky organizací z řad místních
organizací i krajských organizací celostátních. Na základě
stanov ČRDM a dalších usnesení je místním organizacím
doporučován vstup do příslušných krajských rad.
Stejně jako v minulých letech i v roce 2014 působila při
ČRDM Komora krajských rad. Jejím předsedou je Jan Burda z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, který je zároveň
členem Představenstva ČRDM.
Celá komora i jednotlivé krajské rady se během roku
snažily aktivně působit ve prospěch členských organizací
v krajích – například se podílejí na vyjednávání podmínek
dotačních titulů na krajských úřadech, jsou členy nejrůznějších komisí a organizátory řady celokrajských projektů,
z nichž některé realizují ve spolupráci s ČRDM.
Jednotlivé krajské rady jsou zcela samostatnými organizacemi, které mají svoje specifika. Situace v krajích je různá a různé jsou i možnosti v rámci aktivit krajských rad.
I v roce 2014 proběhlo několik setkání zástupců krajských
rad, kde došlo k výměně zkušeností i příkladů dobré praxe.
V řadě krajů začala v roce 2014 intenzivnější komunikace
s obcemi na projektu Mládež kraji (podpora neformálních
skupin dětí a mládeže), který je podporován Odborem pro
mládež MŠMT.

Pojištění patří mezi základní servis ČRDM, kterým poskytujeme našim členským organizacím potřebnou jistotu pro
samostatnou práci s dětmi a mládeží. ČRDM už léta administruje kvalitní úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti
za škodu a cestovní pojištění sjednaná na míru organizacím
dětí a mládeže.
V  roce 2014 jsme díky podpoře ze státní dotace prostřednictvím MŠMT mohli opět zajistit určitý standard jak
v oblasti úrazového pojištění, tak v oblasti odpovědnosti
za škodu. Počet pojištěných v úrazovém pojištění oproti
minulému roku vzrostl téměř o 4000 osob, u odpovědnostního pojištění se počty navýšily také o cca 4000 pojištěných
dobrovolníků.
Odpovědnostní pojištění
Ze státní dotace byly paušálně pojištěny tři skupiny dobrovolných pracovníků: osoby pravidelně pracující s dětmi
a mládeží, hlavní vedoucí letních táborů a statutární zástupci organizačních jednotek organizací.
Počet pojištěnců v roce 2014: 26 564
Úrazové pojištění
Ze státní dotace byli pojištěni členové pojištěných organizací a navíc i všichni ostatní účastníci jejich akcí, a to včetně
akcí veřejných.
Počet pojištěnců v roce 2014: 221 059
Během roku 2014 ČRDM spolupracovala s pojišťovnou Kooperativa, která byla vybrána v závěru roku 2013 ve výběrovém řízení jako pojišťovna pro roky 2014 až 2017.

ČÁST 3
Hospodaření
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2014 (v tisících Kč)

Přehled financování projektů ČRDM (v tisících Kč)
Projekt

Náklady
Z dotací
celkem (MŠMT, EU)

Z vlastních
zdrojů

%
dotace

A.

Náklady

I.

B.

Výnosy

Spotřebované nákupy celkem

1 985

I.

1 795

AKTIVA

1 499

Tržby za vlastní výkony a zboží
celkem

1 795

Adam

696

617

78

89%

Archa

538

538

0

100%

2 062

1 354

708

66%

136

127

9

93%

70

70

0

100%

4.

Prodané zboží

200

200

0

100%

II.

Služby celkem

82

82

0

100%

5.

Opravy a udržování

Bambiriáda
Evropská dobrovolná služba 2
Grundtvig
Inkluze
Kam chodit
Kancelář

Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tisících Kč)

Celkem

1.

Spotřeba materiálu

2.

Spotřeba energie

3.

Spotřeba ostatních
neskladovatelných dodávek

2.

Tržby z prodeje služeb

IV.

Ostatní výnosy celkem

15.

Úroky

0

18.

Jiné ostatní výnosy

7 827

VI.

4

27.

90
396

Celkem

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

A.

Vlastní zdroje celkem

3 324

3 907

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

94

0

I.

Jmění celkem

479

446

14

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

94

0

1.

Vlastní jmění

447

446

399

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

306

0

3.

32

0

Přijaté příspěvky celkem

1 783

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

306

0

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního
majetku a závazků

Přijaté příspěvky (dary)

1 227

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-400

0

II.

Výsledek hospodaření celkem

2 845

3 461

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku

-94

0

1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

-306

0

3.

B.

Krátkodobý majetek celkem

10 672

7 636

615

I.

Zásoby celkem

2

101

1.

Materiál na skladě

2

101

0

II.

Pohledávky celkem

4 588

3 454

1.

Odběratelé

35

4.

Poskytnuté provozní zálohy

5.

Ostatní pohledávky

6.

Pohledávky za zaměstnanci

2 750

1 067

72%

6.

Cestovné

813

28.

Přijaté členské příspěvky

556

0

853

0%

7.

Náklady na reprezentaci

211

VII. Provozní dotace celkem

17 708

Kecejme do toho 4

521

521

0

100%

8.

Ostatní služby

6 799

29.

Provozní dotace

17 708

Národní pracovní skupina

978

978

0

100%

III.

Osobní náklady celkem

4 818

Výnosy celkem

21 699

OPLZZ SAFE

1 245

1 245

0

100%

9.

Mzdové náklady

3 784

Pojištění

6 100

155

98%

10.

Zákonné sociální pojištění

904

132

43

75%

12.

Zákonné sociální náklady

41

Sametky

254

168

86

66%

13.

Ostatní sociální náklady

89

Semináře a setkání

134

134

0

100%

IV.

Daně a poplatky

3

Semináře k NOZ

100

0

100

0%

16.

Ostatní daně a poplatky

3

Vím, proč volím

6 290

1 466

1 322

144

90%

V.

Ostatní náklady celkem

Zahraničí

515

208

307

40%

21.

Kurzové ztráty

6

72 hodin

988

727

261

74%

22.

Dary

5

21 084

17 273

3 811

24.

Jiné ostatní náklady

Celkem

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované
mezi organ. složkami

32.

Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

6 279
161
0
161
21 084

C.

Výsledek hospodaření před
zdaněním

34.

Daň z příjmů

D.

Stav
Stav k posled.
k prvnímu
dni účetního
dni účetního
období
období

I.

853

175

PASIVA

A.

3 816

6 255

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

413

Karty EYCA

Přeshraniční spolupráce; 72 hodin

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Výsledek hospodaření po zdanění

615

9.

Ostatní přímé daně

10.

Daň z přidané hodnoty

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se
státním rozpočtem

18.

Dohadné účty aktivní

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1.

Pokladna

3.

Účty v bankách

IV.

Jiná aktiva celkem

1.

Náklady příštích období

2.

Příjmy příštích období

Aktiva celkem

536

x

x

615

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

2 309

2 846

B.

Cizí zdroje celkem

7 348

3 729

II.

Dlouhodobé závazky celkem

499

197

6.

Dohadné účty pasivní

499

197

III.

Krátkodobé závazky celkem

35

76

78

1.

Dodavatelé

-1

10

521

197

3.

Přijaté zálohy

20

17

21

4

5.

Zaměstnanci

15

0

10.

Daň z přidané hodnoty

1

43

16

17.

Jiné závazky

1

IV.

Jiná pasiva celkem

2.

Výnosy příštích období

3 863

3 175

Pasiva celkem

131
5 553

4 063

136

192

5 417

3 871

529

18

29

18

500

0

10 672

7 636

0

6

6 814

3 456

6 814

3 456

10 672

7 636

