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1 Úvodní slovo předsedkyně 
 
V rukou držíte výroční zprávu, která chce přiblížit fungování Rady dětí a mládeže hlavního 
města Prahy v roce 2020. Jsem ráda, že i v této turbulentní době má pražská rada členským 
spolkům i veřejnosti co dát. V době, kdy kvůli koronavirové pandemii čelíme neočekávaným 
situacím od zákazu činnosti spolků, zpřísnění hygienických předpisů, omezení táborů, až po 
výhradně elektronické kontakty členů i činovníků, aktivity jednotlivých spolků neustávají – 
naopak, ukazují pestrost jednotlivých organizací a ochotu pomáhat a zapojovat se do 
veřejného dění. 
 
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na chodu naší organizace, a děkuji všem těm, 
kteří se podílejí na činnosti jednotlivých členských spolků. Vážím si Vaší práce, ochoty a času 
věnovanému smysluplným aktivitám s dětmi a mládeží. 

Michala Kateřina Rocmanová 
předsedkyně RDMP 

2 Identifikační údaje 
 
Celý název: Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy 
Sídlo: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 
IČ: 227 39 017 
 
Datum vzniku: 21. 4. 2008 
Registrace: L 18915 vedená u Městského soudu v Praze 
Číslo transparentního bankovního účtu: 2000026445/2010 
 
Webové stránky: www.rdmp.cz 
Facebookový profil: https://www.facebook.com/rdmp.cz  
 

3 Účel spolku 
 
Činnost Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy v oblasti dětí a mládeže stojí na dvou 
pilířích. Mantinely definují stanovy a rozhodnutí příslušných orgánů spolku. 
 
V rámci první části aktivit zastřešuje RDMP organizace, které pracují s dětmi a mládeží na 
území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. RDMP všechny své členy podporuje a pomáhá jim - 
ať už prostřednictvím poradenství, workshopů, předávání informací či zprostředkování 
členství v České radě dětí a mládeže a zajištění pojištění členů a aktivit spolků. 
 
V rámci druhé části aktivit vyvíjí RDMP i vlastní činnost ve prospěch dětí, mládeže, 
dobrovolníků, vedoucích, členských organizací či pro veřejnost. V minulosti spoluorganizovala 
RDMP akci Bambiriáda či vzdělávací akce pro mladé lidi, dobrovolníky a vedoucí. Mnoho 
vedoucích se účastnilo Celostátní vzájemné výměny zkušeností v roli účastníků či lektorů, 
stejně tak pražské Regionální vzájemné výměny zkušeností. 
 

http://www.rdmp.cz/
https://www.facebook.com/rdmp.cz
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V roce 2019 zvažovala RDMP zapojení se do Výzvy OP VVV č. 02_18_071 Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání, což by významně rozšířilo množství realizované činnosti a umožnilo 
menším regionálním spolkům čerpat finance na svou činnost v rámci evropských fondů. 
 
Právě kombinace přímé práce s dětmi a mládeží spolu s podporou vedoucích a organizací dětí 
a mládeže identifikují RDMP jako prospěšnou organizaci. Přesné vymezení a účel RDMP je 
obsaženo ve čl. 2 stanov. 
 
ČI. 2 Vymezení a účel 

(1) Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy (dále jen RDMP) je demokratický, 
dobrovolný spolek, nezávislý na politických stranách a hnutích. RDMP plně respektuje 
svrchovanost a samostatnost všech svých členských organizací v souladu s jejich 
stanovami a není jim žádným způsobem nadřízena. 

(2) Posláním RDMP je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy 
dětí a mládeže ve snaze pomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí. 

(3) Své poslání naplňuje RDMP tím, že podporuje činnost svých členských organizací, 
zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních 
podmínek vhodných pro jejich činnost. RDMP zastupuje všechny své členské 
organizace vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Dále pak 
vykonává ty úkoly a pravomoci, které jí její členské organizace uložily. 

(4) Cílů činnosti RDMP je dosahováno zejména: 
a) komunikací s orgány státní správy a místní samosprávy a hledáním 
společných cílů a postupů; 
b) zřízením informační platformy pro své členské organizace; 
c) společným zastupováním svých členských organizací vůči třetím osobám v 
delegované pravomoci; 
d) metodickou a materiální pomocí svým členským organizacím v pořádání akcí 
pro děti a veřejnost; 
e) vydáváním informací o činnosti svých členských organizací a jejich členů a 
prezentací těchto materiálů navenek; 
f) pořádáním akcí pro své členské organizace a jejich členy a pro veřejnost. 

 

4 Řídící struktura 
 
Organizace je řízena nejvyšším orgánem – valným shromážděním. Na činnost spolku dohlíží 
kontrolní komise. Mezi zasedáními nejvyššího orgánu rozhoduje představenstvo, v jehož čele 
stojí předseda a místopředseda, kteří jsou zároveň statutárním orgánem. 
 
V roce 2020 proběhly volby do orgánů spolku. Obsazení funkcí ke konci roku 2020: 
 
Představenstvo 

 Michala Kateřina Rocmanová, akad. mal. – předsedkyně  

 Ing. Miroslav Jungwirth – místopředseda (Pražská organizace Pionýra) 

 Otto Vokál – člen představenstva (Chmelnický dětský klub) 

 Ing. Ivo Jauris – člen představenstva (Vesmír Říčany) 

 Bc. Jakub Fraj – člen představenstva (Komunitní centrum Petrklíč) 
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Kontrolní komise 

 Petr Teringl – předseda  (Asociace turistických oddílů mládeže ČR) 

 Ing. Jan Dědina – člen kontrolní komise (Modré lvíče) 

 Bc. Samuel Dolejš – člen kontrolní komise (Komunitní centrum Petrklíč) 
 

5 Členské organizace 
 
RDMP eviduje ke konci roku 2020 celkem 28 členských organizací. Dobrou zprávou je i to, že 
počet členských organizací průběžně roste – řádově o jednotky ročně. 
 
Přehled členských organizací 

 Atleti v Akci 

 DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek 

 Děti ven, z.s 

 DoNitra z.s. 

 Dva ušáci.cz 

 E.V.A. o.s. 

 Chmelnický dětský klub 

 Ignisio, z.s. 

 Internet mládeži z.s. 

 Jules a Jim 

 Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s. 

 Klub Domino, Dětská tisková agentura 

 Komunitní centrum Petrklíč, z.s. 

 Kondor – Modřanská Trojka 

 Malešice v pohybu, z.s. 

 M&M Family company, z.s. 

 Meno Mosso, z.s. 

 Modré lvíče z.s. 

 Potichounku 

 Pražská krajská rada Asociace TOM 

 Pražská organizace Pionýra 

 Rada rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s. 

 Rodinné centrum Kolovraty – MACEK 

 Rodinný klub Setkávání 

 Sdružení turistických a tábornických oddílů 

 Spolek rodičů Studánka 

 Vesmír Říčany, z.s. 

 Zlatá kotva 
 
Máte-li zájem vstoupit do naší krajské rady, stačí si stáhnout přihlášku z našeho webu, vyplnit 
ji a buď zaslat poštou na adresu Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy, Senovážné nám. 977/24, 
110 00 Praha 1 nebo ji předat po telefonické nebo emailové domluvě některému z členů 
představenstva. 
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Členství nových spolků schvaluje Valné shromáždění (VS), přičemž přihlášku se stanovami je 
potřeba doručit nejpozději 7 dní před jeho konáním, aby projednávání členství mohlo být 
zařazeno do programu VS. Program dle stanov musí být rozeslán členským spolkům nejpozději 
týden před konáním VS. 
 

6 Události roku 2020 
 

6.1 Obecně 
10 - 11. 2. 2020 se konalo výjezdní zasedání krajských rad dětí a mládeže v Dříteči, kterého se 
bohužel nikdo za RDMP neúčastnil (M. K. Rocmanová se omluvila ze zdravotních důvodů). 
Informace byly předány písemnou formou. 
 
V únoru 2020 byl zřízen web krajských rad, kde jsou mj. základní charakteristiky rad a jejich 
činnosti, včetně kontaktu na RDMP: http://krajskeradymladeze.cz/kdo-jsme-a-co-chceme/  
 
V březnu 2020 do dění spolků poprvé citelně zasáhla pandemie koronaviru (covid-19) 
http://www.adam.cz/clanek-2020030025-koronavirus-junak-cesky-skaut-pozastavil-cinnost-
a-jine-detske-a-mladeznicke-organizace.html Tehdy vláda nařízením nouzového stavu a 
dalšími zákazy včetně přerušení školní docházky dětí pozastavila činnost spolků na dlouhé 3 
měsíce. Některé činnosti se daly dělat on-line (schůzky s dětmi, porady vedoucích), jiné ne. 
Mnohé naše organizace (zejména jejich dospělí členové) se zapojily do dobrovolnických akcí 
jako pomoc seniorům, šití roušek, roznášení informačních letáků a podobně. 
 
Jarní VS ČRDM bylo zrušeno, resp. přeloženo na podzim 2020. 
 
V jarních měsících se řada vedoucích a dospělých z našich spolků angažovala v oslovování 
poslanců kvůli podpoře úpravy novely Občanského zákoníku. Jeden z pozměňovacích návrhů 
totiž řešil možnost čerpání pěti dnů dovolené navíc, na které by měli nárok ti, kdo dobrovolně 
a celoročně pracují s dětmi a mladými lidmi. http://www.adam.cz/clanek-2020050101-
snemovna-schvalila-pet-dni-placene-dovolene-pro-oddilove-vedouci-aktualizovano-1-6.html  
 
Vzhledem k nemožnosti svolat VS RDMP jsme do RDMP na jaře přijali 4 nové spolky 
hlasováním „per rollam“. Byly to: 

 Děti ven, z.s 

 DoNitra z.s. 

 Komunitní centrum Petrklíč, z.s. 

 Spolek rodičů Studánka 
 
V dubnu jsme také v Představenstvu operativně rozhodli spolupodepsat stanovisko ČRDM 
ohledně konání letních táborů 2020: http://www.adam.cz/clanek-2020040070-stanovisko-
ceske-rady-deti-a-mladeze-k-aktualni-situaci-kolem-letnich-taboru.html  
 
V červnu 2020 se pomalu život spolků znovu stabilizoval a o prázdninách, kdy se situace s 
pandemií trochu zlepšila, většina spolků připravila a zrealizovala za zpřísněných podmínek 

http://krajskeradymladeze.cz/kdo-jsme-a-co-chceme/
http://www.adam.cz/clanek-2020030025-koronavirus-junak-cesky-skaut-pozastavil-cinnost-a-jine-detske-a-mladeznicke-organizace.html
http://www.adam.cz/clanek-2020030025-koronavirus-junak-cesky-skaut-pozastavil-cinnost-a-jine-detske-a-mladeznicke-organizace.html
http://www.adam.cz/clanek-2020050101-snemovna-schvalila-pet-dni-placene-dovolene-pro-oddilove-vedouci-aktualizovano-1-6.html
http://www.adam.cz/clanek-2020050101-snemovna-schvalila-pet-dni-placene-dovolene-pro-oddilove-vedouci-aktualizovano-1-6.html
http://www.adam.cz/clanek-2020040070-stanovisko-ceske-rady-deti-a-mladeze-k-aktualni-situaci-kolem-letnich-taboru.html
http://www.adam.cz/clanek-2020040070-stanovisko-ceske-rady-deti-a-mladeze-k-aktualni-situaci-kolem-letnich-taboru.html
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letní tábory: http://www.adam.cz/clanek-2020060036-aktualizovane-metodicke-pokyny-a-
doporuceni-hlavni-hygienicky-k-poradani-letnich-taboru-2020.html  
 
Podzim začal nadějně, i když spolkům byla doporučením MŠMT a hygieniků činnost početně 
omezena v klubovnách anebo nasměrována ven, za dodržování přísných hygienických 
opatření (roušky, dezinfekce).  
V říjnu 2020 se narůstající počty nakažených koronavirem v ČR staly důvodem pro další přísná 
opatření vlády a postupný „lock-down“. Také činnost spolků, pracujících s dětmi a mládeží, 
byla zakázána – jedinou možností se opět staly on-line schůzky.  
 
13. 10. 2020 se konala on-line porada krajských rad, za RDMP se jí účastnila Michala K. 
Rocmanová. Mezi zprávami z krajů byly i zajímavé náměty na výzvy k činnosti pro členy a 
rodiny členů v době koronaviru. 
 
3. 11. 2020 se sešlo Představenstvo RDMP na online schůzce, aby připravilo program XIV. VS 
RDMP. Zároveň nominovalo do Představenstva RDMP jako svého zástupce Jakuba Fraje z KC 
Petrklíč. 
 
11. 11. 2020 se konala další on-line porada krajských rad, na které RDMP zastupovala Michala 
K. Rocmanová. 
 
18. 11. 2020 se konalo VS ČRDM (online), na kterém RDMP zastupoval Jakub Fraj. 
 
Koronavirová situace se po říjnovém zpřísnění nezlepšila a nouzový stav, vyhlášený vládou ČR, 
byl prodloužen do 20. 11. 2020. V prosinci se na pouhé dva týdny situace uvolnila. Většina 
spolků toho stihla využít k setkáním, ale již před Vánoci se lock-down znova zpřísnil a činnost 
spolků byla opět zastavena. 
 

6.2 Valné shromáždění 
Na podzim proběhlo Valné shromáždění skrze on-line nástroje. Zúčastnilo se jej 13 zástupců 
členských spolků. Zájem o aktuální informace z ČRDM nebo možnost vzájemného sdílení 
informací je stále žádoucí. 
 
Předsedkyně RDMP odkázala na zprávu o činnosti RDMP, která byla rozeslána spolu s dalšími 
materiály k VS všem spolkům e-mailem a informaci o činnosti a o hospodaření RDMP doplnila 
ústně. VS dále přijalo spolek Potichounku jako svého člena. 
 
Předseda kontrolní komise RDMP Petr Teringl ve své zprávě z činnosti kontrolní komise zmínil 
jediný problém, a to neplacení členských příspěvků některými spolky. Představenstvo tyto 
problémy vesměs k datu Valného shromáždění vyřešilo. Poděkoval také členům 
představenstva za jejich práci a konstatoval, že v práci představenstva nebyl v uplynulém 
období shledán žádný problém. 
 
Nově zvolený člen představenstva Jakub Fraj přednesl zprávu z Valného shromáždění ČRDM, 
kterého se jako pověřený zástupce RDMP zúčastnil. Informoval o tom, že Předsedou ČRDM 
byl zvolen opět Aleš Sedláček a do jeho představenstva bylo zvoleno 11 zástupců z malých i 
velkých spolků. Jako zástupce všech krajských rad dětí a mládeže (a KR Vysočina) byl zvolen 

http://www.adam.cz/clanek-2020060036-aktualizovane-metodicke-pokyny-a-doporuceni-hlavni-hygienicky-k-poradani-letnich-taboru-2020.html
http://www.adam.cz/clanek-2020060036-aktualizovane-metodicke-pokyny-a-doporuceni-hlavni-hygienicky-k-poradani-letnich-taboru-2020.html
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Jan Burda. Jako zástupce RDMP byl na základě nominace představenstvem RDMP zvolen Jakub 
Fraj. Podrobnější výstupy jsou k dispozici např. na http://www.adam.cz/clanek-2020110065-
52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-ales-sedlacek.html  
 
Někteří členové RDMP informovali o zajímavých aktivitách svých spolků v době koronaviru a 
poskytli ostatním inspiraci k činnosti, např.: 

 Miroslav Jungwirth mluvil o on-line schůzkách a hře po Bohnicích: 
 https://zare.cz/clanek/dobrodruzstvi-s-rytirem-rudolfem 

 Otto Vokál popsal hru Chmelnického klubu: http://www.chdk.cz/schuzky 

 Jana Soběslavská mluvila o dobrých pocitech z kreativity mladých vedoucích 

 Petr Teringl zmínil elektronický turistický závod, kde jsou podobné otázky jako 
v reálných závodech k zodpovězení, viz: www.turistickyzavod.cz 

 Martin Půlpán informoval o dobrých zkušenostech z přechodu na e-learningové 
školení. 

 
Host Jiří Pstružina z Klubu Českých Turistů prezentoval možnosti trávení volného času pomocí 
moderních prostředků tzv. elektronickou turistiku spojenou s geocachingem (Geofun.cz). Další 
informace jsou zde: https://kct.cz/elektronicka-turistika 
 

6.3 Zprostředkování pojištění 
Díky členství RDMP v ČRDM je možné čerpat pojištění členů, aktivit či odpovědnosti i v rámci 
našich členských organizací. RDMP zajišťuje administrativní zajištění. 
 

6.4 Individuální konzultace a poradenství 
Členové představenstva jsou průběžně k dispozici členským organizacím ke konzultacím, ať už 
technického, právního, ekonomického nebo jiného směru. Je možné využívat i Poradnu ČRDM. 
 

7 Hospodaření 
 

7.1 Přehled hospodaření 2020 
 K 1. 1. 2020 činil zůstatek na transparentním účtu 24 032,50 Kč. 

 Příjmy za rok 2020 činily 5 800,00 Kč (členské poplatky). 

 Výdaje za rok 2020 činily 979,16 Kč (členství v ČRDM, webhosting). 

 K 31. 12. 2020 činil zůstatek na kontě 28 853,34 Kč. 
 

7.2 Výrok kontrolní komise 
 Kontrolní komise neshledala v rámci své kontrolní činnosti žádná pochybení. 

8 Poděkování 
 
Činnost Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy je postavena na dobrovolnické činnosti, 
bez které by nejen ona, ale ani členské spolky nemohly fungovat. Proto chceme poděkovat 
všem, kdo se zapojili jak do činnosti RDMP, tak do činnosti našich členských organizací. Moc si 
vážíme Vaší pomoci. 

http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-ales-sedlacek.html
http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-ales-sedlacek.html
https://zare.cz/clanek/dobrodruzstvi-s-rytirem-rudolfem
http://www.chdk.cz/schuzky
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.turistickyzavod.cz%2F
https://kct.cz/elektronicka-turistika

