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ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE

2015
výroční zpráva



Na  prvním místě je pro nás podpora 
podmínek pro kvalitní život a všestran-
ný rozvoj dětí a mladých lidí, kteří jsou 
soustředění v našich 98 členských orga-
nizacích. Sdružujeme již přes 200 000 
členů. V loňském roce jsme realizovali 
12 základních projektů a nespočet dalších 
aktivit. Na následujících 32 stránkách se 
dozvíte o naší činnosti v roce 2015 vše 
podstatné.

212 387
členských organizací

základních projektů
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Česká rada dětí a mládeže

Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává již 17. výroční 
zpráva České rady dětí a mládeže.

Po celý rok 2015 jsme se tak jako vždy 
maximálně snažili plnit cíle a představy, 
s jakými nás v roce 1998 dětské organizace 
založily. V roce 2015 jsme stále adminis-
trovali pojistku pro naše členy, dobrovol-
níky i účastníky akcí. Druhým ročníkem 
projektu Sametky jsme se snažili připo-
menout události Sametové revoluce a doby 
před ní a ukázat osudy statečných lidí, 
kteří se dokázali postavit bezpráví a bo-
jovali za svobodu a demokracii. Mladí lidé 
„do toho kecali“ – a to již popáté, opět díky 
projektu strukturovaného dialogu „Kecej-
me do toho“.

Proběhl čtvrtý ročník projektu „72 ho-
din“. Zaznamenali jsme rekordní počty 
zapojených účastníků, počítadlo se vy-
šplhalo až téměř k  30 000 zapojených 
dobrovolníků v  624 projektech. Karty 
mládeže EYCA jsme stále vydávali našim 
členským organizacím a také veřejnosti. 
Pěti laureátům jsme udělili Cenu Přístav, 
a to v prostorách Divadla Ponec, kde jsme 
pořádali komponovaný večer plný kultu-
ry a překvapení. Naše zahraniční aktivity 

byly opět velmi pestré, což dokládá další 
proběhlá výměna pracovníků s mládeží 
ČR-Izrael i celoroční angažmá v Evrop-
ském fóru mládeže. Zástupci ČRDM se 
účastnili nespočtu zahraničních konfe-
rencí a seminářů a na půdě ČRDM jsme 
přivítali několik zahraničních delegací. 
Úspěchem na  mezinárodním poli bylo 
jmenování člena představenstva Jana 
Husáka do Poradního výboru pro mládež 
Rady Evropy. Na serveru ADAM.cz jsme 
během roku publikovali přes tisíc článků 
a mnohé doplnili i o video, dále jsme vydali 
šest čísel Zpravodaje ARCHA. Provozovali 
jsme rovněž právní poradnu k Novému 
občanskému zákoníku, jejíž návštěvnost 
čítající několik set lidí denně pro nás byla 
velkým překvapením. V závěru roku jsme 
také uspořádali sérii informačních semi-
nářů k  nové dotační metodice MŠMT. 
Úspěšně jsme dokončili dvouletý projekt 
SAFE, který si kladl za cíl spočítat objem 
dobrovolnické práce v  našich spolcích 
a také se shodnout na tom, jak ji počítat 
co nejefektivněji a správně ji ocenit.

ČRDM se opět snažila být u všeho, co 
se našich organizací, ale i dětí a mladých 
lidí týká. Při novelizaci zákona o dětských 

skupinách byla schválena jejich dobrovol-
ná registrace, tak jak ČRDM a spolupra-
cující organizace od počátku navrhovaly. 
Tímto krokem zůstává práce s předškolní-
mi dětmi ve volném čase zachována v pl-
ném rozsahu. Dalším úspěchem na poli 
legislativních úprav bylo snížení navrho-
vaných pokut v zákonu o veřejném zdraví 
pro pořadatele zotavovacích akcí. V tomto 
zákoně stále zůstávají ještě některé nelo-
gické relikty, na jejichž odstranění bude-
me pracovat i v budoucnu.

Práce je to mnohdy velmi zdlouhavá 
a často i s nejistým výsledkem, děláme to 
však rádi, má to totiž smysl!

Děkuji všem dobrovolníkům z našeho 
představenstva, revizní komise i pracov-
ních skupin, našim sympatizantům a po-
mocníkům. Můj dík patří samozřejmě 
i zaměstnancům kanceláře.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM



ČÁST 1 – Kdo a proč tvoří ČRDM
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Česká rada dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) zastře-
šuje organizace pracující s dětmi a mlá-
deží a v České republice plní roli národní 
rady.

V roce 2015 ČRDM sdružovala 98 člen-
ských organizací, včetně deseti krajských 
rad mládeže. Mezi členy ČRDM patří or-
ganizace tábornického či turistického, 
kulturního, technického či křesťanského 
zaměření. Některé organizace jsou za-
měřeny ekologicky, jiné se soustřeďují 
na práci s menšinami či na prevenci soci-
álně patologických jevů.

Mezi členy ČRDM patří organizace 
velké i docela malé, s celostátní či regi-
onální působností. Jsme přesvědčeni, že 
co do velikosti, působnosti i zaměření, 
všechna mají v ČRDM přiměřené místo. 
V roce 2015 do ČRDM vstoupily tři nové 
organizace: KONDOR Konfederace nezá-
vislých – dětská organizace, z. s., Dubíčko 
a Česká středoškolská unie, z. s. Členství 
v  ČRDM v  roce 2015 naopak ukončily 
dvě organizace, a to: Rada dětí a mládeže 
 Libereckého kraje, o. s. a Folklorní sdru-
žení České republiky.

ČRDM

Název: Česká rada dětí a mládeže
Adresa: Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1
Telefon: 211 222 860
E-mail: sekretariat@crdm.cz
Česká rada dětí a mládeže je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského 
soudu v Praze, v oddílu L, vložce číslo 9136.
IČO: 68379439
Bankovní spojení: Fio banka, a. s., pobočka Praha 1, Senovážné nám. 24
č. účtu 133 070 299/201024Se
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výroČní zpráva 2015

Přehled členských organizací ČRDM v roce 2015

Organizace Celkem Členové do 26 let

1 AFS Mezikulturní programy, o. p. s. 70 35

2 AIESEC Česká republika 456 456

3 Aliquantulum, o. s. 69 59

4 Altus, z. s. 10 3

5 Asociace debatních klubů, z. s. 197 173

6 Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. 7 442 5 647

7 Asociace středoškolských klubů České republiky, z. s. 5 053 4 911

8 Asociace turistických oddílů mládeže České republiky 8 761 7 057

9 Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České 
republiky

4 944 723

10 AZIMUT 28 19

11 Boii, z. s. 35 14

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

13 Česká debatní společnost, z. s. 104 99

14 Česká středoškolská unie, z. s. 271 271

15 Česká tábornická unie, z. s. 6 969 5 621

16 Československý zálesák - svaz pro pobyt v přírodě 133 124

17 Český svaz chovatelů 2 611 2 206
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Česká rada dětí a mládeže

Organizace Celkem Členové do 26 let

18 Český svaz ochránců přírody 1 583 1 416

19 Dorostová unie - sdružení křesťanských dorostů o. s. 634 488

20 Dubíčko, z. s. 30 12

21 Duha (rozšířený název: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu 
a recesi)

3 097 2 463

22 Erasmus Student Network Česká republika, z. s. 550 536

23 EXPEDICE NATURA 356 314

24 Folklorní sdružení České republiky – do dubna 2015 12 860 11 563

25 Gaudolino, z. s. 25 7

26 Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 230 202

27 Hnutí Brontosaurus 1 083 785

28 Hnutí Žebřík 48 46

29 Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary 29 26

30 INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. 34 10

31 Instruktoři Brno 101 57

32 Jockey Club Malý Pěčín 40 35

33 Junák - český skaut, z. s. 50 438 40 158

34 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. 64 48
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výroČní zpráva 2015

Organizace Celkem Členové do 26 let

35 Klub mladých Filadelfia 210 188

36 KLUB PATHFINDER 2 279 1 706

37 Klub přátel umění v České republice, o. s. 53 17

38 Kolpingovo dílo České republiky, z. s. 759 358

39 Kondor Konfederace nezávislých - dětská organizace, z. s. 734 603

40 KVĚT - Sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR 1 158 1 128

41 Letní dům, z.ú. 20 0

42 Liga lesní moudrosti, z. s. 1 241 852

43 Lípa 2 55 22

44 Mladí konzervativci, z. s. 656 328

45 Mladí ochránci přírody, z. s. 1 452 1 383

46 Mladí sociální demokraté, z. s. 584 202

47 Moravská hasičská jednota, o. s. 4 941 741

48 O. s. Filadelfie 8 0

49 Občanské sdružení Blesk 106 101

50 Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 225 202

51 Občanské sdružení HNUTÍ GO! 52 36

52 Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice 32 4
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Česká rada dětí a mládeže

Organizace Celkem Členové do 26 let

53 Občanské sdružení Rokršti 59 39

54 Pionýr, z. s. 15 062 11 463

55 Prázdninová škola Lipnice, z. s. 255 141

56 Príma děti 13 10

57 Projekt Odyssea 18 3

58 Royal Rangers v ČR, z. s. 1 381 1 211

59 Roztoč, zapsaný spolek 575 513

60 Salesiánské hnutí mládeže 3 143 2 629

61 Salesiánské kluby mládeže 1 089 843

62 Samostatná dětská organizace Vlčata 67 64

63 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z. s. 327 286

64 Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s. 301 196

65 Sdružení FILIA 25 18

66 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 52 901 49 376

67 Sdružení Klubko 66 41

68 Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s. 393 115

69 Sdružení turistických a tábornických oddílů 101 91

70 Slezská diakonie 180 180
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výroČní zpráva 2015

Organizace Celkem Členové do 26 let

71 SMARAGD 74 60

72 Spojené ruce 74 64

73 Společenství harmonie těla a ducha 220 200

74 Společenství Romů na Moravě 330 230

75 Středisko Radost, občanské sdružení 651 602

76 STUD Brno, z. s. 26 8

77 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 42 34

78 T. O. Střelka 43 40

79 TERCIA VOLTA 70 68

80 The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o. p. s. 512 374

81 Together Czech Republic 33 22

82 Velký vůz, z. s. 63 6

83 YMCA v České republice 3 512 2 459

84 z. s. Klub dobré zprávy 18 12

85 ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě 7 895 6 878

86 ZDrSEM - první pomoc zážitkem, z. s. 34 5

87 ZIP - Zábava Informace Poradenství a pomoc 12 4
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Česká rada dětí a mládeže

Organizace Celkem Členové do 26 let

88 Život trochu jinak 27 13

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

Celkem Členové do 26 let

Počet členů celkem 212 387 171 628
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Orgány ČRDM

Kancelář ČRDM:

Eva Beránková
sekretariát ČRDM

Jiří Majer
šéfredaktor časopisu Archa

Marek Krajči
webmaster crdm.cz, zahraniční sekretář

Petr Molka
webmaster serveru ADAM.cz

Michala Kateřina Rocmanová
grafička časopisu Archa, vedoucí redaktorka serveru ADAM.cz

Oldřich Bystroň
ekonom

Martina Lhotská
účetní

Tomáš Hurt
finanční manažer SAFE OP LZZ

Blanka Lišková, Jana Votavová, Zuzana Wágnerová
projektový tým Kecejme do toho 5

Jan Husák, Michaela Cvachová
Národní pracovní skupina ke strukturovanému dialogu

Miroslav Jungwirth, Tereza Karásková, Marek Kráčmar
projektový tým Evropských karet mládeže EYCA

Karolína Puttová
projektová manažerka Sametek, 72 hodin

Předseda ČRDM:

Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti, z. s.)

Představenstvo ČRDM:

místopředsedové
Jan Cieslar – 1. místopředseda  (Junák – český skaut, z. s.)
Ondřej Šejtka – místopředseda (Asociace TOM ČR)

členové
Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)
Martin Paclík (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)
Miroslav Jungwirth (Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy)
Jan Husák (AFS Mezikulturní programy, o. s.)
Michaela Petr Humlová
Jan Burda (Komora krajských rad)
Zuzana Vaněčková (Junák – český skaut, z. s.)
Vlastimil Jura (Projekt Odyssea)
Vendula Nejedlá (Pionýr, z. s.) – od listopadu 2015

Revizní komise ČRDM

předseda
Josef Valter (Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC)

členové
Jindřich Červenka (Pionýr, z. s.) – do června 2015
Marie Světničková (AKSM)
Michal Sojka (SH ČMS)
Radan Kukal (Duha)
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Česká rada dětí a mládeže

Zastupování ČRDM v jiných organizacích a institucích

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

Rada programu Erasmus+
Aleš Sedláček

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Aleš Sedláček

Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Ondřej Šejtka

Výbor pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva
Jana Votavová

Evropský hospodářský a sociální výbor
Pavel Trantina

Česká komise pro UNESCO
Aleš Sedláček

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

Česko-německá Rada pro spolupráci a výměny mládeže
Marek Krajči, Jan Husák

Poradní výbor pro mládež Rady Evropy
Jan Husák

Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží
Jan Husák 



ČÁST 2 – Činnost a projekty ČRDM
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Česká rada dětí a mládeže

Kamchodit.cz – Databáze míst 
mimoškolní výchovy

Během roku 2015 jsme dále provozovali 
interaktivní mapu Kamchodit.cz. Jedná se 
o mapu, z níž se mohou děti a jejich rodiče 
snadno dozvědět, kde v okolí jejich byd-
liště mohou smysluplně trávit svůj volný 
čas. V roce 2015 jsme upravili administraci 
databáze tak, že sama hlídá roční interval 
vložených záznamů a poté autory zázna-
mů sama kontaktuje a požaduje validaci či 
úpravu. Díky tomu dokážeme eliminovat 
již „mrtvé“ záznamy. Na stránkách projek-
tu se objevují klubovny, DDM, mateřská 
centra, sportoviště, veřejná hřiště a po-
dobně. Během roku 2015 se celkový po-
čet záznamů pohyboval kolem 4000 v 800 
sídlech ČR.

72 hodin

V roce 2015 jsme uspořádali již 4. ročník 
projektu 72 hodin, konal se v  termínu 
8.–11. 10. 2015. Jednalo se o tři dny dob-
rovolnických aktivit po celé ČR. V roce 
2015 se podařilo opět výrazně navýšit 
počty dobrovolníků i realizovaných pro-
jektů, zapojilo se téměř 30 000 dobro-
volníků v 624 projektech, jedná se tedy 
o osmitisícový nárůst oproti roku 2014. 

Nejvíce projektů bylo zrealizováno v Jiho-
moravském a Středočeském kraji. Z dět-
ských spolků a mládežnických organizací 
byly nejaktivnější Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Asociace turistických 
oddílů mládeže ČR a Pionýr. Registrace 
projektů probíhala jako v minulých le-
tech prostřednictvím webových stránek 
www.72hodin.cz, kam účastníci kromě 
textových informací o projektu nahrávali 
také fotografie. Během přípravy projektu 
vznikla série propagačních videí, které 
jsme následně publikovali na sociálních 
sítích, a  díky mediálnímu partnerství 
s Českou televizí také běžel spot na kaná-
lech ČT. Během realizace se uskutečnila 
fotosoutěž o deskové hry od vydavatelství 
Mindok, partnera projektu. Návštěvnost 
webových stránek se cca měsíc před začát-
kem akce a v jejím průběhu pohybovala 
kolem 600 návštěv denně.

V roce 2015 se nám podařilo výrazně 
překonat stanovené cíle v  počtu zapo-
jených dobrovolníků i  zrealizovaných 
projektů. Věříme, že tento trend bude 
pokračovat i v dalších letech. Záštitu nad 
projektem převzali ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valacho-
vá, ministryně práce a sociálních věcí Mi-
chaela Marksová a ministr životního pro-
středí Richard Brabec. Počtem zapojených 
dobrovolníků i realizovaných projektů se 

řadíme k největším projektům svého dru-
hu v Evropě.

Zmíněný ročník nesl motto „Zasaď 
strom (třeba) se starostou…“ a nabádal 
k zapojení starostů a dalších veřejných či-
nitelů při výsadbě zeleně. Záměr se vydařil 
a po celé republice bylo zasazeno na 500 
stromů a dále nespočet keřů a zeleně, a to 
za asistence osob z veřejné správy. ČRDM 
nakoupila 100 ks vzrostlých stromů, kte-
ré poskytla členským organizacím, a tím 
podpořila jejich lokální projekty 72 hodin. 

V rámci projektu jsme vyslali dvě skupi-
ny dobrovolníků, a to do Švýcarska a Ma-
ďarska, kde pracovali na místních dobro-
volnických projektech v rámci 72 hodin. 
V ČR jsme přijali skupinu pěti dobrovol-
níků z Maďarska, kteří se rovněž podí-
leli na projektech v Praze a Michalových 
horách. 

Celý projekt odstartoval zahajovací akcí 
v Praze na Václavském náměstí, které se 
účastnilo několik desítek dobrovolníků, 
dále starostové městských částí a média. 
Koordinátorům jednotlivých projektů 
jsme poskytovali projektové tričko zdar-
ma, další dobrovolníci si na výrobu trička 
přispěli symbolickou částkou a tričko ob-
drželi také.



72 hodin

624
30 000

V roce 2015 se do tohoto 
největšího dobrovolnického 

projektu zaměřeného 
na děti a mládež zapojilo v pr

oj
ek

te
ch

účastníků.

téměř
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Sametky

Projekt Sametky spočíval v dobrodružné 
hře s příběhy inspirované geocachingem. 
V roce 2015 organizovala ČRDM její 2. roč-
ník, první ročník se uskutečnil na podzim 
2014 jako připomenutí 25. výročí Sameto-
vé revoluce. Hra v roce 2015 nesla název 
„Od srpna k listopadu“ a probíhala od 21. 
srpna do 17. listopadu. Po celé ČR bylo 
umístěno 155 schránek s  příběhy, a  to 
ve všech krajích České republiky. Do hry se 
registrovalo téměř 400 jednotlivců, přes 
50 skupin a 15 školních tříd. Vítězové sou-
těže byli oceněni v divadle Ponec během 
slavnostního večera Ceny Přístav.

Kecejme do toho

Projekt „Kecejme do toho“ jako celek zpro-
středkovává 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 kon-
zultací připomínkovat a pracovat na té-
matech, jež 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.

V rámci projektu „Kecejme do toho 5“, 
který byl financován z  programu Eras-
mus+, jsme v  roce 2015 zorganizovali 
několik diskusí mladých lidí s odborní-
ky na témata Extremismus a xenofobie, 
Postavení žen ve společnosti, Objektivita 
a nestrannost médií, 3. světová válka aneb 

Ohrožení aktuálními konflikty, Smysl 
a význam participace a Šikana a kyberšika-
na. Témata diskuzí byla vybrána účastníky 
zahajovací akce Kecejme do toho. Součás-
tí projektu byly také schůzky s mladými 
organizátory diskuzí a jejich proškolení 
pro úspěšné pořádání diskuzí v budoucnu. 
Na jednotlivých diskuzích účastníci vytvo-
řili stanoviska k jednotlivým tématům a ty 
následně odsouhlasili na závěrečné kon-
ferenci projektu.



3 700 000 000
V rámci projektu SAFE se nám podařilo 
vyčíslit celkovou úsporu ve státním 
rozpočtu realizovanou díky práci 
dobrovolníků pracujících 
s dětmi a mládeži 
na

KčSAFE
Metodika hodnocení dobrovolnické práce
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SAFE – Metodika hodnocení 
dobrovolnické práce

Česká rada dětí a mládeže i v roce 2015 
dokončila projekt, který zahájila 1. září 
2013 v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zamě-
řen na řešení problému chybějící metodi-
ky 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.

Cílem projektu SAFE bylo zvýšit trans-
parentnost v dobrovolnictví v nestátních 
neziskových organizacích (NNO), zmapo-
vat 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 ve-
řejné správy, a přenést osvědčené meziná-
rodní metodiky ze zahraničí a přizpůsobit 
je zjištěným specifikům v České republice. 
Partnerem ČRDM v tomto projektu byl Ze-
lený kruh – asociace českých ekologických 
neziskových organizací. Zahraničním 
partnerem projektu byl pak European Vo-
lunteer Centre/Centre Européen du Volon-
tariat (CEV), což je mezinárodní nestátní 
nezisková asociace sídlící v Bruselu, která 
se zaměřuje na problematiku měření, tedy 

evidence a vyjádření hodnoty dobrovolnic-
tví v evropských zemích.

ČRDM v rámci projektu uspořádala a vy-
hodnotila roční měření odvedené dobro-
volnické práce v NNO pracujících s dětmi 
a mládeží a ekologických organizacích. 
Dále pak ČRDM z výsledků zpracovala me-
todiku ohodnocení dobrovolnické práce, 
kterou následně prezentovala na 13 kraj-
ských seminářích a na finální Závěrečné 
konferenci za účasti mnoha hostí z řad 
veřejné správy, NNO a partnerů. 

Projekt byl v roce 2015 zdárně ukončen, 
poslední monitorovací zpráva proběhla 
bez připomínek, a projekt je tak i finančně 
vypořádán.

Členské karty a Karty EYCA

Náplní roku 2015 bylo především další 
rozšiřování držitelů karet ČRDM/EYCA 
a sítě slev a benefitů pro držitele karet 
EYCA. Pokračovali jsme také v práci při 
vyjednávání slev pro všechny členy ČRDM, 
bez ohledu na věk (starší 30 let), popř. 
nutnost vlastnit kartu EYCA (týká se všech 
oddílů v rámci ČRDM). Při vyhledávání 
partnerů jsme se zaměřili hlavně na vol-
nočasové organizace.

Okruh spolků, které využívají karty 
ČRDM/EYCA jako své členské karty, se 
v  roce 2015 ustálil na  čísle 14. Během 
roku jsme usilovně jednali o nových pod-
mínkách s naším největším uživatelem 
členských karet, organizací Junák – čes-
ký skaut. Výsledkem je dohoda, od které 
očekáváme v příštím roce zvýšený počet 
objednávek.

Do sítě slevových míst jsme přidali vel-
ké množství zajímavých lokací. Zaměřili 
jsme se převážně na služby, které souvi-
sejí s trávením volného času dětí a mlá-
deže. Slevu nám nyní poskytují například 
sportoviště v České Lípě. Držitelé karet 
zde mohou využít zimní stadion, plavecký 
bazén a sportovní halu a další sportoviš-
tě. Levněji mohou držitelé našich karet 
navštívit zábavní vědecká centra iQPARK 
a iQLANDIA v Liberci, nebo Techmania 
v Plzni. Zlevněné vstupné mohou využít 
již v  pěti českých zoologických zahra-
dách. K ZOO Dvůr Králové, kde lze slevu 
využívat již od roku 1993, se přidaly ZOO 
Jihlava, ZOO Liberec, ZOO Ústí nad La-
bem a ZOO PARK Vyškov. S maketami již 
vyhynulých zvířat se mohou naši držite-
lé setkat výhodněji v síti tzv. dinoparků. 
Pokračovali jsme také v osvědčené spolu-
práci s krajskými radami dětí a mládeže. 
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina tak 
vyjednala v roce 2015 několik zajímavých 
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slev v Třebíči a Jihlavě. O rozšíření dis-
tribuce karet jsme jednali také s Radou 
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. 
Výsledky jednání by se měly projevit v ná-
sledujícím roce.

V roce 2015 jsme zvýšili úsilí při získá-
vání slev pro ostatní členy ČRDM. Členo-
vé našich členských organizací tak mo-
hou obdržet zlevněné vstupné například 
do pražského muzea voskových figurín 
Grévin, do liberecké iQLANDIE, do muzea 
rekordů v Pelhřimově a do zábavního par-
ku Miraculum. Slevy obdrží při nákupech 
v obchodech Coody outdoor, Gemma, ale 
třeba i v obchodech Pecka modelář.

Dílčí úspěch se nám podařilo zazna-
menat v oblasti rozšiřování karet EYCA 
do středních a vysokých škol. Ke gymná-
ziu Kolín (kde se zcela bezproblémově vy-
užívá několik stovek čipových karet EYCA 
již třetím rokem) a brněnskému gymnáziu 
Integra přibylo Gymnázium Suverénního 
řádu maltézských rytířů ve Skutči, pro kte-
ré budeme karty vydávat od roku 2016. 
Aktivity spojené s podporou prodeje karet 
ve školách plánujeme pro rok 2016 ještě 
posílit. 

V roce 2015 pokračovala úspěšná spo-
lupráce s Poštovní spořitelnou (ERA), se 
kterou máme dohodu o  dlouhodobém 
partnerství. Pro rok 2016 plánujeme dále 
rozšířit naši spolupráci s Raiffeisenbank.

Aktivity pracovní skupiny Stát

V roce 2015 se činnost pracovní skupiny 
Stát soustředila tradičně na jednání s ma-
teřským ministerstvem školství. Nečastěj-
ší byly kontakty s ředitelem odboru pro 
mládež Michalem Urbanem, kterých se 
účastnila celá skupina Stát průběžně. Jak-
koliv se naše pohledy v dílčích provozních 
věcech mohly někdy rozcházet, podařilo 
se udržet solidní a pravidelnou komunika-
ci. Lze bez nadsázky říci, že si obě strany 
vzájemně vycházely vstříc. 

Řada schůzek se neobešla bez pří-
tomnosti odborníků, zejména na účetní 
problematiku. Poměrně komplikované 
otázce investic pro spolky dětí a mládeže 
se věnovali zejména Kateřina Brejchová, 
Bořek Slunéčko a Tomáš Novotný, iden-
tické téma řešili na schůzce s náměstkyní 
MŠMT Aleš Sedláček a Tomáš Novotný.

Po nástupu ministryně školství Kateři-
ny Valachové v červnu 2015 se kontakty 
s ministerstvem ještě zintenzivnily. Krátce 
po převzetí funkce nás paní ministryně 
přijala a přislíbila, že prosadí zvýšení tzv. 
směrných čísel ve státním rozpočtu, v ka-
pitolách, které se týkají našeho ranku. Ne-
boli – získali jsme příslib, že jednorázové 
navýšení prostředků pro mládež prosaze-
né ministrem Chládkem bude zapracová-
no do budoucích rozpočtů natrvalo.

Závěrem roku převzali zástupci 13 spol-
ků, které získaly titul Nestátní nezisková 
organizace uznaná pro práci s mládeže, 
osvědčení z rukou ministryně v Národní 
technické knihovně.

Práce skupiny Stát se účastnili Aleš Sed-
láček, Tomáš Novotný, Josef Výprachtický, 
Martin Bělohlávek, Ondřej Šejtka a Petr 
Halada; k jednotlivým tématům byli zváni 
Kateřina Brejchová a Bořek Slunéčko.
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Cena ČRDM Přístav

V  roce 2015 se udílely Ceny Přístav již 
počtrnácté. Cenou Přístav jsou oceňo-
váni dobrovolní i profesionální zástup-
ci veřejné správy a  samosprávy, kteří 
působí na  místní či regionální úrovni, 
za významnou podporu mimoškolní čin-
nosti 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. 

Vyhlášení Cen Přístav se pro tento rok 
přestěhovalo na scénu žižkovského diva-
dla Ponec. Nebyla to však jediná novinka, 
která vyhlášení cen provázela. Novou po-
dobu měla i cena samotná. Navrhl ji pro 
nás Ladislav Průcha, vyrobili ji skláři ze 
sklárny Jílek v Kamenickém Šenově. 

Samotný večer jsme pak pojali jako ne-
formální setkání zástupců našich orga-
nizací se zástupci veřejné správy. Jednu 
z cen například předala ministryně škol-
ství Kateřina Valachová. Atmosféru veče-
ra obohatilo několik vystoupení mladých 
začínajících umělců.

V  roce 2015 byli Cenou ČRDM Přístav 
oceněni tito zástupci veřejné správy 
a samosprávy:

•  Mgr. Jan Farský, poslanec Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR

•  Jiří Novák, starosta obce Zahájí
•  Ing. Karel Pačiska, starosta města 

Bystřice nad Pernštejnem
•  Mgr. David Šimek, starosta Svitav
•  Irena Ungrová, vedoucí společen-

ského centra Josefa Slavíka a kultur-
ního střediska Jince
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Zahraniční a mezinárodní aktivity

Součástí činnosti ČRDM v roce 2015 bylo 
zajištění zahraniční agendy. Šlo o provoz 
internetových stránek ČRDM v  anglic-
kém jazyce, provoz internetových strá-
nek (v češtině) o zahraničních aktivitách 
ČRDM či o přijímání zahraničních delega-
cí (např. delegace finských mládežnických 
center a organizací, ukrajinské delegace 
neziskového sektoru apod.). Agenda se 
týkala i zajištění informací o pozváních 
pro členské organizace, administrace za-
hraničních cest, zajištění aktivní infor-
movanosti organizací a veřejnosti o dění 
v oblasti dětí a mládeže v zahraničí, ko-
munikace se zahraničním včetně partner-
ského servisu pro Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Zjednodušeně se dají zahraniční  aktivity 
ČRDM rozčlenit do následujících oblastí:

Evropské fórum mládeže

V roce 2015 se ČRDM zapojovala do aktivit 
Evropského fóra mládeže jako jeho plný 
člen. Zástupci mládeže se účastnili statu-
tárních setkání Fóra, konkrétně na jarním 
a podzimním Valném shromáždění a Radě 
členů (tzv. Comem) v Bruselu a Madridu 
i dalších akcí, týkajících se například dob-
rovolnictví nebo strukturovaného dialogu 
mládeže a participace. V roce 2015 se za-
pojila členka představenstva do pracovní 
skupiny k zaměstnanosti a kompetencím 
(Jobs Creation Network) a věnuje se také 
problematice uznávání neformálního 
vzdělávání. 

V dubnu 2015 byl člen představenstva 
ČRDM zvolen na Valném shromáždění 

Evropského fóra mládeže zmocněncem 
pro zastupování v Poradním výboru pro 
mládež Rady Evropy. Poradní výbor pro 
mládež v Radě Evropy je jedním z 32 obo-
rových politických orgánů Rady Evropy. 
V oblasti mládeže funguje v Radě Evropy 
tzv. co-management, neboli spoluřízení, 
kdy zástupci NNO dětí a mládeže a zá-
stupci členských států Rady Evropy mají 
stejnou váhu při rozhodování, a společně 
se tak podílejí na řízení politiky mládeže 
a jednotlivých opatření pro mládež v Radě 
Evropy. ČRDM je v tomto poradním výbo-
ru na úrovni Rady Evropy zastoupena po-
prvé a mandát převzatý jejím zástupcem 
oficiálně v březnu 2016 potrvá dva roky.
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Účast na evropských seminářích

Zástupci ČRDM se zúčastnili řady zahra-
ničních akcí, například evropských před-
sednických konferencí mládeže, seminářů 
Evropského fóra mládeže a dalších organi-
zací, jednání spřátelených národních rad 
mládeže v rámci neformální aliance BBC+, 
apod. Z řady akcí s účastí ČRDM můžeme 
zmínit např. tyto:
•  mezinárodní seminář v Krakově 

k 70. výročí osvobození Osvětimi,
•  školení Speak!Listen! v Budapešti,
•  slavnostní předávání Ceny Karla Veli-

kého pro mladé 2015 v Cáchách,
•  setkání národních rad mládeže BBC+ 

v Kecskemétu a Berlíně,
•  Enterprise 2020 Summit v Bruselu,
•  přípravné setkání k 9. Fóru mládeže 

UNESCO v Bruselu,
•  9. Fórum mládeže UNESCO v Paříži,
•  International Interns Day 2015 

v  Bruselu
•  účast na projektu 72 hodin ve Švýcar-

sku a přijetí zahraničních dobrovol-
níků na projektu 72 hodin v ČR.

ČRDM v roce 2015 rozvíjela i česko-ně-
meckou spolupráci na jednáních a setká-
ních se zástupci Bavorského a Saského 
kruhu mládeže, studijní návštěvě u Evan-
gelické mládeže v Sasku. ČRDM též v po-
sledním čtvrtletí 2015 začala ve spolupráci 

s Německým spolkovým kruhem mládeže 
a Koordinačním centrem česko-němec-
kých výměn mládeže Tandem s přípravou 
9. Česko-německého setkání mládeže Po-
lička 2016, které se uskuteční na podzim 
2016. Z toho důvodu se zástupce ČRDM 
zúčastnil přípravných jednání, která pro-
běhla ve  městech Chemnitz a  Polička. 
ČRDM spolupracovala s Tandemem také 
na překladu německé publikace o vzdě-
lávání k diverzitě More than Culture. Zá-
stupci ČRDM se rovněž zúčastnili na slav-
nostní akci u příležitosti 15 let Programu 
podpory odborných praxí Tandemu, která 
se konala v Drážďanech.

Bilaterální výměna zástupců organizací 
dětí a mládeže s Izraelem

V roce 2015 pokračovala spolupráce s Iz-
raelem ve formě výměny mládeže, kterou 
ČRDM pořádala ve spolupráci s Radou 
hnutí mládeže v Izraeli (CYMI) za pod-
pory Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Na rozdíl od původního plánu 
byly na žádost izraelské strany výjimečně 
delegace zmenšeny z osmi na šest lidí, to 
však neubralo nic na atraktivitě a přínosu 
akce. Česká část výměny proběhla v říj-
nu. Zástupci izraelských hnutí mládeže 

se tu zúčastnili programu připraveného 
jejich českými vrstevníky, aby se dozvě-
děli spoustu zajímavostí nejen o České re-
publice, její kultuře a lidech, ale zejména 
o tom, jak se pracuje s dětmi a mladými 
lidmi v našich organizacích. Proto v Praze 
mimo významných míst a památek navští-
vili i schůzku dětí z Ligy lesní moudrosti, 
přičemž si s nimi zahráli hry, které použí-
vají ve své praxi vedoucích v Izraeli. Kro-
mě toho navštívili Dům dětí a mládeže hl. 
m. Prahy v Karlíně a organizaci AFS Me-
zikulturní programy. V ekologickém cen-
tru Sluňákov nedaleko Olomouce se pak 

dozvěděli informace o jeho aktivitách pro 
děti a mladé. Na závěr byl pro ně v pražské 
Divoké Šárce připraven orientační běh, 
který zvládli i přes nepřízeň počasí.

Výměna pokračovala izraelskou částí 
začátkem listopadu. Návštěvy izraelských 
organizací, které pro naše účastníky za-
jistili Izraelci, účastnící se výměny, se 
střídaly s návštěvou historicky, kulturně 
či jinak zajímavých míst, jako jsou sta-
robylé město Jaffa v jižní části Tel Avivu, 
Staré město a památník holocaustu Yad 
Vashem v Jeruzalémě, legendární Mrtvé 
moře nebo velkolepá pevnost Masada. 
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K jedinečným zážitkům patřila též izra-
elská kuchyně nebo možnost nahlédnout 
pod pokličku židovských tradic a zvyků. 
Výměna účastníkům také pomohla pocho-
pit, jak silnou tradici mají dětská hnutí, 
jak zapálení jsou lidé pro práci v nich a jak 
významnou a nepostradatelnou část jejich 
života pro ně tato hnutí představují.

Obě strany se shodly na přínosu výměny 
pro zúčastněné organizace i jednotlivce 
a rozhodly se pokračovat v už tradiční spo-
lupráci i v roce 2016.

Další působení ČRDM v oblasti zahraničí

ČRDM jako držitel licence pro distribu-
ci evropských karet mládeže EYCA byla 
zastoupena na  statutárních jednáních 
Evropské asociace karet mládeže. Tradič-
ní byla i účast zástupce ČRDM na zase-
dání Česko-německé rady pro spolupráci 
a výměny mládeže, která se v roce 2015 
konala v Plzni. ČRDM dále spolupracova-
la a udržovala kontakty s dalšími aktéry 
politiky mládeže především v evropském 

kontextu. ČRDM byla zastoupena např. 
na Evropském týdnu mládeže v Bruselu 
i  na  konferenci European Youth Work 
Convention, rovněž v Bruselu.

Zástupce ČRDM se zúčastnil ceremonie 
u příležitosti slavnostního podpisu memo-
randa o partnerství a spolupráci v oblas-
ti mládeže mezi státy visegrádské čtyřky 
a zemí Východního partnerství i násled-
ného dvoudenního pracovního seminá-
ře, jehož se účastnili úředníci a odborníci 
z ministerstev dotčených států, zástupci 
státních organizací na podporu mláde-
že (za ČR Dům zahraniční spolupráce), 
národních rad mládeže (včetně ČRDM) 
a dalších organizací mládeže. Cílem bylo 
společně navrhnout konkrétní opatření, 
jak memorandum do budoucna realizovat.

ČRDM za podpory Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy též vyslala de-
legaci dětí ve věku 15–17 let na Mezinárod-
ní kongres pro nadané a environmentální 
vedení, který se uskutečnil koncem srpna 
2015 v Izraeli.

Česká delegace vyslaná ČRDM se zapo-
jila do mezinárodního semináře Europe 
Acts, Act in Europe, jenž se zabýval me-
zigeneračními vztahy a konal se ve fran-
couzském městě Nantes. Zástupce ČRDM 
se zúčastnil i informační cesty do Vídně 
pro odborníky pro práci s mládeží v pro-
sinci 2015.

Do oblasti mezinárodní spolupráce spa-
dal i víceletý projekt Roads to recogniti-
on, který byl úspěšně ukončen v roce 2015 
a v rámci něhož si ČRDM se zahraničními 
partnery vyměňovala zkušenosti, příkla-
dy dobré praxe a  připravovala metody 
a nástroje uznávání výstupů neformální-
ho vzdělávání. V roce 2015 byli zástupci 
ČRDM vysláni na pracovní setkání v Irsku 
a Nizozemí. Jedním z výstupů projektu 
byla i brožurka Školicí rámec k uznávání 
neformálního vzdělávání, kterou ČRDM 
vydala tiskem i elektronicky. Projekt byl 
financován z programu Evropské komise 
Grundtvig.

V červenci ČRDM přijala delegaci slože-
nou ze zástupců Ukrajinské občanské spo-
lečnosti a neziskových organizací a sdílela 
s nimi příklady dobré praxe.

ČRDM se zapojila do projektu transferu 
zkušeností V4 a Východního partnerství 
(resp. Ukrajina a Moldavsko) v rámci pro-
jektu Hranice demokracie – upevňování 
demokratických hodnot se zaměřením 
na  politickou socializaci a  participaci 
mládeže ve spolupráci s institutem Eu-
ropeum a Středoevropskou univerzitou 
v Budapešti.

O proběhlých akcích a možnostech pro 
mladé lidi v mezinárodní oblasti informo-
vala ČRDM na svém zahraničním webu 
http://zahranici.crdm.cz.
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ČRDM a krajské rady dětí 
a mládeže 

V České republice působilo v roce 2015 
jedenáct krajských rad dětí a  mládeže, 
z nichž deset bylo členem ČRDM. Krajské 
rady sdružují v krajích desítky organizací 
z řad místních spolků i krajských orga-
nizací celostátních spolků. Na  základě 
stanov ČRDM a dalších usnesení nejsou 
místní spolky přijímány do ČRDM, ale je 
jim doporučován vstup do  příslušných 
krajských rad. V roce 2015 se tak i v ně-
kolika případech stalo.

Stejně jako v minulých letech i v roce 
2015 působila při ČRDM Komora kraj-
ských rad. Jejím mluvčím byl i v roce 2015 
Jan Burda z Rady dětí a mládeže kraje Vy-
sočina, který je zároveň členem Předsta-
venstva ČRDM. Na jednání Komory jsou 
zváni i zástupci krajských rad, kteří nejsou 
členy ČRDM.

Celá komora i jednotlivé krajské rady 
se během roku snažily aktivně působit 
ve prospěch členských organizací v kra-
jích – například se podílí na vyjednávání 
podmínek dotačních titulů na krajských 
úřadech, jsou členy nejrůznějších komi-
sí a řada z nich se podílí na celostátních 
projektech ČRDM.

Jednotlivé krajské rady jsou zcela sa-
mostatnými sdruženími, která mají svoje 

specifika. Na pravidelných setkáních proto 
dochází k výměně zkušeností a projekto-
vých námětů. Dochází také ke spolupráci 
na společných projektech. Krajské rady 
také aktivně participují na nejrůznějších 
projektech v rámci svých krajů a na orga-
nizování RVVZ a CVVZ.

Nejvýznamnější akcí v roce 2015 byla 
realizace projektu Mládež kraji, který je 
finančně podporován MŠMT a řadou měst 
v jednotlivých krajích. Cílem projektu je 
podpora mládežnických iniciativ – tedy 
projektů mladých lidí, kteří nejsou za-
střešeni žádnou organizací. Projekt byl 
realizován v  pěti krajích (Jihočeském, 
Jihomoravském, Zlínském, Moravsko-
slezském a v Kraji Vysočina), celkem se 
do něj zapojilo více než 500 mladých lidí 
jako realizátorů, proběhlo více než 100 
projektů pro necelých 3 500 účastníků. 
Proinvestovaná částka byla bezmála čtyři 
miliony korun.

Publikační činnost

Zpravodaj ARCHA

Také v roce 2015 jsme pokračovali ve vydá-
vání nekomerčního tištěného zpravodaje 
Archa – jednalo se již o 17. ročník. Na zá-
kladě dobrých zkušeností z uplynulých let 

zpracovával vydatel i elektronickou verzi 
Archy, čímž se snaží vyhovět požadavkům 
doby na používání nových médií. Zpra-
vodaj ČRDM o výchově a využití volného 
času dětí a mládeže je tak běžně dostupný 
nejen odběratelům „klasické“ tištěné Ar-
chy, ale i všem návštěvníkům interneto-
vého portálu ADAM.cz (www.adam.cz), 
který Archu pravidelně uveřejňuje. 

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

V  roce 2015 jsme vydali šest celoba-
revných čísel Archy. Náklad Archy čítal 
1000 výtisků, stejně jako u předchozího 
ročníku. Všechna čísla zpravodaje se ob-
jevila rovněž v elektronické podobě na     
ADAM.cz. Ve formátu PDF jsou archivová-
na na webu ČRDM www.crdm.cz.

Témata Archy v roce 2015:
•  Náš práh je nízký
•  Dětský spolek = naše hobby
•  Jaro v dětských spolcích
•  Sbohem, letní prázdniny…!
•  Nemusí pršet, jen když kape
•  Cizina coby dup
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Celkem bylo v roce 2015 na ADAM.cz vydáno 

zpráv, z nich jako hlavní články.
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Internetový portál ADAM.cz

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

Portál ADAM.cz je denně aktualizován 
– v průběhu roku 2015 byla zveřejněna 
tisícovka zpráv.

O  základní náplň stránek ADAM.cz 
a jejich výtvarný vzhled se stará vedoucí 
redaktorka Michala K. Rocmanová. Jiří 
Majer z redakčního centra ČRDM také 
přispívá články a aktualitami. Webmaster 
Petr Molka zabezpečuje bezproblémový 
chod serveru, zajišťuje technické inovace 
a propojení se sociálními sítěmi. Kromě 
toho natáčí a stříhá většinu videozáznamů 
z dění kolem ČRDM.

Grafická podoba serveru i skladba rub-
rik se stále vyvíjí. V roce 2015 u více než 
dvou set padesáti článků upozorňovaly 
ikonky na  multimediální prvky (audio 
a  video), a  to jak z  vlastní tvorby, tak 
i převzaté. Díky napojení serveru ADAM.
cz na YouTube a sociální sítě jako např. 
Facebook či Twitter získal portál v roce 
2015 další čtenáře.

Nedílnou součástí systému je i  zpra-
vodajství prostřednictvím RSS z dalších 
informačních stránek (NICM, MŠMT 

– odbor pro mládež, Dobrovolnik.cz) 
souvisejících s  aktivitami spolků dětí 
a mládeže.

Celkem bylo v roce 2015 na ADAM.cz 
vydáno 979 zpráv, z toho bylo 153 infor-
mací o videích, 293 zpráv v rubrice Pře-
čtěte si, 58 zpráv v rubrice Nepřehlédněte 
a 475 článků hlavních článků. Jednotlivé 
příspěvky v průběhu roku byly zacíleny 
na různá témata.

Téměř 150 článků se věnovalo inkluzi, 
podobný počet byl na téma dobrovolnic-
tví, více než stovka článků se týkala tá-
borů a stejně tolik mezinárodních aktivit 
spolků dětí a mládeže. Také jednotlivé 
projekty České rady dětí a mládeže, jako 
Evropské karty mládeže EYCA, Strukturo-
vaný dialog Kecejme do toho nebo zpra-
vodaj ARCHA se prezentovaly pravidelně 
na serveru ADAM.cz.

Denní návštěvnost serveru se pohybuje 
kolem 600 přístupů. Návštěvnost stránek 
ADAM.cz a video ADAM.cz je měřena po-
mocí aplikace Google Analytics, Toplist 
a  prostřednictvím interní statistiky re-
dakčního systému. Nejčtenější článek 
roku 2015, týkající se prázdnin, měl téměř 
36 000 přečtení. Druhým nejvíce čteným 
bylo představení hry Sametky (projekt 
ČRDM) a třetím podzimní článek o na-
bídce aktivit pro volný čas dětí.

Během roku 2015 jsme uzavřeli několik 

mediálních partnerství, a to s pořadate-
li akcí Hry a hlavolamy, CVVZ, Labyrint 
vědění, Příběhy 21. století a Zlatý Ámos.

O serveru pravidelně informujeme člen-
ské organizace ČRDM v pravidelném tý-
denním emailovém newsletteru, do nějž 
vkládáme informace o nejzajímavějších 
článcích.



Kamchodit.cz

Během roku 2015 se celkový počet 
záznamů pohyboval okolo čísla  4 000

800
sídlech ČR.

 v
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Další podpora organizací dětí 
a mládeže

Pojištění

Pojištění patří mezi základní servis ČRDM, 
kterým poskytujeme našim členským or-
ganizacím potřebnou jistotu pro samo-
statnou práci s dětmi a mládeží. ČRDM 
už léta administruje kvalitní úrazové po-
jištění, pojištění odpovědnosti za škodu 
a cestovní pojištění sjednaná na míru or-
ganizacím dětí a mládeže.

V roce 2015 jsme díky podpoře ze stát-
ní dotace prostřednictvím MŠMT mohli 
opět zajistit určitý standard jak v oblas-
ti úrazového pojištění, tak v oblasti od-
povědnosti za škodu. Počet pojištěných 
v úrazovém pojištění během roku klesl 
o cca 10 000 osob oproti minulému roku, 
a to kvůli odchodu Folklorního sdružení 
České republiky z ČRDM. U odpovědnost-
ního pojištění se počty navýšily o cca 2 500 
pojištěných dobrovolníků.

Odpovědnostní pojištění
Pojištění se vztahovalo na tři skupiny dob-
rovolných pracovníků: osoby pravidelně 
pracující s dětmi a mládeží, hlavní vedoucí 
letních táborů a statutární zástupci orga-
nizačních jednotek organizací.

 Počet pojištěnců v roce 2015: 29 001

Úrazové pojištění
Pojištěni byli členové pojištěných orga-
nizací a navíc i všichni ostatní účastníci 
jejich akcí, a to včetně akcí veřejných.

 Počet pojištěnců v roce 2015: 224 791
 

Během roku 2015 ČRDM stále spolupraco-
vala s pojišťovnou Kooperativa, která byla 
vybrána v závěru roku 2013 ve výběrovém 
řízení jako pojišťovna pro roky 2014 až 
2017.



ČÁST 3 – Hospodaření

3
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Přehled financování projektů ČRDM v roce 2015 (v tisících Kč)

Náklady celkem Z toho dotace Z toho vlastní zdroje % dotace
Kongres Izrael 2015 132 132 0 100
ADAM 850 779 71 92
Archa 613 613 0 100
Cesta ke kompetencím 9 9 0 100
Pojištění 6 384 5 965 419 93
Zahraničí 265 119 146 45
Semináře a setkání 287 287 0 100
Kancelář 4 625 2 845 1 780 62
Slevy pro pracovníky s d. a m. 195 195 0 100
Kam chodit 51 51 0 100
Kecejme do toho 4 21 21 0 100
YouthWiki 2015 150 150 0 100
OPLZZ SAFE 1 429 1 429 0 100
Grundtvig 265 265 0 100
Sametky 906 283 623 31
Kecejme do toho 5 1 370 1 370 0 100
ESO 114 100 14 88
Národní pracovní skupina SD 2015 1 037 1 037 0 100
Karty EYCA 294 0 294 0
72 hodin 2 139 1 354 785 63
Celkem 21 136 17 004 4132 80
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015 (v tisících Kč)

A. Náklady Celkem
I. Spotřebované nákupy celkem 2 331
1. Spotřeba materiálu 1 897
2. Spotřeba energie 35

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek 328

4. Prodané zboží 71
II. Služby celkem 6 506
5. Opravy a udržování 58
6. Cestovné 816
7. Náklady na reprezentaci 48
8. Ostatní služby 5 584

III. Osobní náklady celkem 5 007
9. Mzdové náklady 3 753

10. Zákonné sociální pojištění 1 148
12. Zákonné sociální náklady 58
13. Ostatní sociální náklady 48
IV. Daně a poplatky 0
16. Ostatní daně a poplatky 0
V. Ostatní náklady celkem 6 378

18. Ostatní pokuty a penále 3
21. Kurzové ztráty 15
22. Dary 0
24. Jiné ostatní náklady 6 360

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 104

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
 organ. složkami 0

32. Poskytnuté členské příspěvky 104
  Náklady celkem 20 326

B. Výnosy Celkem
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 252
2. Tržby z prodeje služeb 539
3. Tržby za prodané zboží 713

IV. Ostatní výnosy celkem 65
15. Úroky 4
16. Kurzové zisky 3
18. Jiné ostatní výnosy 58
VI. Přijaté příspěvky celkem 3 486
27. Přijaté příspěvky (dary) 2 979
28. Přijaté členské příspěvky 507

VII. Provozní dotace celkem 16 324
29. Provozní dotace 16 324

  Výnosy celkem 21 127

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 801
34. Daň z příjmů 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 801
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Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tisících Kč)

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 0
B. Krátkodobý majetek celkem 7 636 8 264

I. Zásoby celkem 101 88
1. Materiál na skladě 101 88

II. Pohledávky celkem 3 454 1 731
1. Odběratelé 78 18
4. Poskytnuté provozní zálohy 197 351
5. Ostatní pohledávky 4 72
6. Pohledávky za zaměstnanci    
9. Ostatní přímé daně  

10. Daň z přidané hodnoty  
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 3 175 1 282 
17. Jiné pohledávky 8
18. Dohadné účty aktivní 0  
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III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 063 6 445
1. Pokladna 192 138
3. Účty v bankách 3 871 6 307

IV. Jiná aktiva celkem 18 0
1. Náklady příštích období 18 0
2. Příjmy příštích období 0 0

Aktiva celkem 7 636 8 264
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PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni účet-
ního období

A. Vlastní zdroje celkem 3 907 4 708
I. Jmění celkem 447 447
1. Vlastní jmění 447 447
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 0
II. Výsledek hospodaření celkem 3 460 4 261
1. Účet výsledku hospodaření x 801
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 615 x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 2 845 3 460

B. Cizí zdroje celkem 3 729 3 556

II. Dlouhodobé závazky celkem 197 263
6. Dohadné účty pasivní 197 263

III. Krátkodobé závazky celkem 76 26
1. Dodavatelé 10 0
3. Přijaté zálohy 17 16
5. Zaměstnanci 0 0

10. Daň z přidané hodnoty 43 10
17. Jiné závazky 6 0
IV. Jiná pasiva celkem 3 456 3 267
2. Výnosy příštích období 3 456 3 267

Pasiva celkem 7 636 8 264
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CRDM – Czech Council of Children 
and Youth in 2012

Czech Council of Children and Youth 
(ČRDM) was established in July 1998 by 
eight organisations of children and youth. 
It is an umbrella for organisations wor-
king with children and youth and fulfils 
the role of the national youth council in 
the Czech Republic.

In 2015 CRDM associated 98 member 
organisations including ten regional 
youth councils. To its members belonged 
organisations with camping, hiking, cul-
tural, technical or Christian orientation. 
Some of them have environmental focus, 
while others are concentrating on work 
with minorities or prevention of social 
pathological phenomena.

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

Further activities and projects of CRDM 
include:

Kamchodit.cz (WhereToGo) – database 
of places of extracurricular education

It is a map, from which children and their 
parents can learn, where in their nei-
ghbourhood they can meaningfully spent 

their free time. During 2015 the total num-
ber of entries in the database amounted 
to circa 4000 in 800 towns and villages 
across the Czech Republic.

72 Hours

In 2015 we organised already 4th year of 
the project 72 Hours. These are three days 
of voluntary activities all around Czech 
Republic, which took place in 624 local 
projects with the participation of almost 
30 000 volunteers.

Sametky

The project Sametky was an adventure 
game inspired by geocaching with sto-
ries from the era of the communist rule 
in the second half of the 20th century. In 
2015 CRDM organised its second year; the 
first one was realised in autumn 2014 as 
a reminder of the 25th anniversary of the 
“Velvet revolution” (fall of the communist 
regime in Czechoslovakia in November 
1989).

Kecejme do toho (Have Your Say)

The project Have Your Say, which ended 
in 2015, enabled young people to join the 
Structured Dialogue on national level, as 

well as on the level of the European Union. 
In 2015 we organised several discussions 
of young people with experts on topics 
like Extremism and xenophobia, Status 
of women in society, Objectivity and im-
partiality of media, Third world war or the 
threat of current conflicts, Meaning and 
importance of participation, and Bullying 
and cyberbullying.

National Working Group for the Structu-
red Dialogue with Youth

The agenda of the Structured Dialogue 
with Youth became the key focus of the Na-
tional Working Group for the Structured 
Dialogue with Youth, which has been co-
ordinated by CRDM. The Group supports 
dialogue between young people and poli-
cy makers in all areas concerning youth 
to ensure quality participation of young 
people.

SAFE – Methodology for evaluation of 
voluntary work

The project SAFE focused on dealing with 
the problem of missing methodology for 
realistic record keeping and valuation of 
voluntary work. During the project CRDM 
organised and evaluated one-year long me-
asuring of carried out voluntary work in 
NGOs working with children and youth 
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and in environmental organisations and 
elaborated a methodology of valuation of 
voluntary work, which was then presented 
on 13 regional seminars and on the final 
Closing conference with the attendance of 
many guests from public administration, 
NGOs and partners.

Member Cards and European Youth Cards

The work in 2015 consisted mainly in 
further increase in number of holders of 
EYCA/CRDM cards and widening the ne-
tworks of discounts and benefits for them. 
We also continued to negotiate discounts 
for all members of CRDM.

Award of the CRDM “Přístav” (Port)

In 2015 the “Port” Awards were granted 
for the 14th time. This award is given to vo-
luntary and professional representatives 
of the public and local administration, as 
well as private companies, who are active 
on local or regional level, for significant 
support to extracurricular activities and 
substantial contribution to their develo-
pment. In 2015 it was awarded to 5 repre-
sentatives of public and local administra-
tion and one private company.

International activities

European Youth Forum

In 2015 CRDM took part in the activities 
of the European Youth Forum as its full 
member. On the General Assembly of the 
European Youth Forum in April 2015 a 
member of CRDM’s Board was elected as 
a representative to the Advisory Council 
on Youth of the Council of Europe.

Bilateral exchange of representatives 
of children and youth organisations with 
Israel

The cooperation with Israel went on 
in 2015 in the form of a youth exchange, 
which CRDM organised together with the 
Council of Youth Movements in Israel; it 
was supported by the Ministry of Educa-
tion of the Czech Republic. The exchange 
helped the participants to understand, 
how strong the tradition of the youth mo-
vements, how enthusiastic are people to 
work in them and how important and vital 
part they play in their lives.

Further international activities of CRDM

Representatives of CRDM participated in 
many international conferences, be it mee-
tings of the European Youth Card Associa-
tion, session of the Czech-German Council 
for Cooperation and Youth Exchanges, or 
attendance at the European Youth Week in 
Brussels, as well as at the European Youth 
Work Convention, likewise in Brussels. 
Czech delegation sent by CRDM took part 
in the international seminar Europe Acts, 
Act in Europe, which was dealing with in-
tergenerational relations and took place 
in the French city of Nantes. Another de-
legation of young people sent by CRDM 
participated in the International Congress 
for Gifted and Environmental Leadership 
in Israel. The multi-year project Roads to 
recognition also falls into the area of in-
ternational cooperation.
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CRDM and regional children and 
youth councils

There were 11 regional children and youth 
councils active in the Czech Republic in 
2015; 10 of them were CRDM’s members. 
The regional councils associate tens of or-
ganisations – local associations, as well 
as regional organisations of nationwide 
associations. The most important action 
in 2015 was the implementation of the 
project “Youth for Region”, which was 
financially supported by the Ministry of 
Education and many municipalities in 
individual regions. The project aims to 
support youth initiatives – projects of non-
-organised young people.

Publications and media

ARCHA magazine

Also in 2015 we continued with publishing 
of non-commercial printed magazine Ar-
cha; it was already its 17th year. In 2015 we 
published six full-colour issues of Archa, 
each in 1000 copies.

ADAM.cz internet portal

ADAM.cz is an information and news 
service for associations of children and 
youth. CRDM provides the operation of 
the server and related services, including 
equipment of the editorial office. In 2015 
ADAM.cz published 979 news articles, out 
of which 153 articles about videos, 293 
news in the section “To Read”, 58 me-
ssages in the section “Do Not Miss” and 
475 main articles.

Further support to organisations 
of children and youth

Insurance

Through insurance, which belongs to 
the basic services of CRDM, we provide 
our member organisations with needed 
assurance for independent work with 
children and youth. CRDM has for years 
administered quality accident insurance, 
third-party liability insurance and travel 
insurance, which were negotiated to fit the 
specific needs of organisations of children 
and youth.
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Poznámky
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Poděkování za podporu:

Česká rada dětí a mládeže touto cestou děkuje
•  členům pracovních skupin ČRDM;
•  členským organizacím ČRDM a jejich aktivním zástupcům za příspěvek k činnosti ČRDM;
•  koordinátorům a dobrovolníkům za zorganizování téměř 630 dobrovolnických projektů v rámci akce 72 hodin;
•  všem podporovatelům ČRDM z řad politiků, úředníků a novinářů.
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