
Kdo jsme? 
Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, 
které naplňují ve smyslu „Úmluvy o právech dítěte“ volný čas dětí 
a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším členem se mohou stát 
oddíly, kluby, domy dětí a mládeže, nezisková občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, prostě všechny organizace pracující 
s dětmi a pro děti. 
Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy své členy podporuje a pomáhá 
jim – s komunikací se státními orgány a dalšími organizacemi, s 
prosazováním jejich zájmů, s řešením problémů, s propagací a 
prezentací jejich činnosti veřejnosti široké i odborné, se vzděláváním 
vedoucích. 
Členové Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou díky Radě vidět i slyšet 
více, než kdyby vystupovali jen sami za sebe.
Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy je členským sdružením České rady 
dětí a mládeže.
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Naši členové:
Atleti v akci 

Harmonic World

Chmelnický dětský klub 

Informační centrum oddílů a klubů

Jules a Jim

Klub Domino, Dětská tisková agentura

Občanské sdružení Děti bez hranic

Občanské sdružení Neposeda

Pražská krajská rada Asociace TOM

Pražská organizace Pionýra

Rada rodičů při ZŠ Mohylová 

Rodinné centrum Macek

Rodinný klub Setkávání

Sdružení turistických a tábornických oddílů 

Zlatá kotva

(kurzívou jsou zvýrazněni členové přijatí v  roce 2011)
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Kdo stojí v čele RDMP?
Dle platných stanov RDMP stojí v jejím čele  Představenstvo, volené 
Valným shromážděním RDMP.  
V roce 2011 zasedalo představenstvo ve složení:

Martin Půlpán 
předseda RDMP (nominován za O. S. Děti bez hranic)
Michala K. Rocmanová 
místopředsedkyně RDMP (nominována za Asociaci TOM)
Miloslav Fuček 
(nominován za Informační centrum oddílů a klubů)
Miroslav Jungwirth 
(nominován za Pražskou organizaci Pionýra)
David Kabele 
(nominován za Dětskou tiskovou agenturu, Klub Domino)
Otto Vokál 
(nominován za Chmelnický dětský klub)

Vzhledem k tomu, že VS RDMP 28. 11. 2011 přijalo rezignaci 
dosavadního předsedy Martina Půlpána, ujala se vedení Rady její 
místopředsedkyně.

Kontrolou hospodaření RDMP je dle stanov pověřena 
revizní komise RDMP, v roce 2011 pracující ve složení:

Mariana Skřípková 
předsedkyně RK (nominována za O. S. Děti bez hranic)
Anna Hašková 
(nominována za Dětskou tiskovou agenturu, Klub Domino)
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Co jsme v roce 2011 dělali?

Rok 2011 byl pro Radu důležitý zejména z pohledu dlouhodobě 
připravovaných projektů, a to jak vlastních, tak zapojením sdružení 
či jejich zástupců do projektů České rady dětí a mládeže a MŠMT.

Některá sdružení se podílela na přípravách a prezentaci své činnosti 
na pražské Bambiriádě, zajímavým programem a expozicí přispěl 
zejména A-TOM, Pionýr, DTA, Děti bez hranic, ICOK a další.

Také do projektu ČRDM Stromy Anežky České se členové RDMP 
zapojili a vysadili na území Prahy tři stromy – lípy srdčité.
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Členská sdružení RDMP se v průběhu celého roku  účastnila různých 
akcí v rámci Evropského roku dobrovolnictví. 
Uspořádání druhé pražské Regionální vzájemné výměny zkušeností 
(RVVZ) pro vedoucí a představitele dětských občanských sdružení, 
pracujících na území hlavního města, bylo pro Radu významným 
cílem.  Účastníci setkání  se mimo jiné zabývali dlouhodobým 
plánem činnosti Rady, diskutovali nad možnostmi prezentace 
činnosti sdružení dětí a mládeže pražské veřejnosti a nad možnostmi 
vzájemné podpory a spolupráce mezi členskými sdruženími. 
Na závěr akce navštívili interaktivní výstavu k Evropskému roku 
dobrovolnictví 2011 v Muzeu hudby, kde si ověřili své vědomosti o 
Evropské Unii a o dobrovolnictví vůbec.

Po RVVZ proběhlo vyhodnocení akce a několik dalších schůzek, 
navazujících na program RVVZ, zaměřených ke směřování Rady 
v  dalších letech. 
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Oslovili jsme další dětská a mládežnická sdružení z Prahy s nabídkou 
zapojení do RDMP.

V průběhu roku také probíhaly dílčí práce na inovaci webových 
stránek Rady, které byly spuštěny koncem roku. Najdete je na adrese 
www.rdmp.cz

Jednotliví členové představenstva i členských sdružení se účastnili 
různých aktivit a činností, zejména akcí pořádaných Českou radou 
dětí a mládeže, jako Valná shromáždění, schůzka Komory krajských 
rad, podzimní Setkání, nebo Celostátní velké výměny zkušeností. 
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 Jak jsme hospodařili?
 Účetní závěrka roku 2011
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Chceme poděkovat:

Činnost Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy by nebyla představitelná 
bez výrazné morální a finanční pomoci našich patronů. 
Jsme také rádi za další možnosti, které dostáváme a můžeme také 
naším prostřednictvím předávat dál. 

Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy si tedy dovoluje poděkovat 
především:
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
– za poskytnutí grantu, který umožnil zejména uspořádat druhou 
pražskou Regionální vzájemnou výměnu zkušeností a inovovat 
webové stránky Rady
• České radě dětí a mládeže – díky které můžeme našim členským 
sdružením poskytovat např. důležité pojištění nebo různá školení
• serveru ADAM.cz a časopisu Archa – za poskytnutí prostoru 
k propagaci RVVZ a informování o činnosti RDMP
• Komoře krajských rad ČRDM
• všem lektorům a spoluorganizátorům RVVZ – bez jejichž přispění 
by se tato akce nekonala
• organizátorům Evropského roku dobrovolnictví 2011
• sponzorům
• a všem dalším dobrovolníkům…
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