
Kdo jsme? 

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které 
naplňují ve smyslu „Úmluvy o právech dítěte“ volný čas dětí a mláde-
že. 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 všechny své členy podporuje a po-
máhá jim – s komunikací se státními orgány a organizacemi, s pro-
sazováním jejich zájmů, s problémy a jejich řešením, s hromadnou 
propagací a prezentací jejich činnosti veřejnosti široké i odborné. 
Členové Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou vidět i slyšet více, než 
kdyby vystupovali jen sami za sebe, protože se mohou opřít o silnou 
a respektovanou organizaci. 
Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy je členským sdružením České rady 
dětí a mládeže.

1

RDMP – Výroční zpráva 2010 



Naši členové:

Informační centrum oddílů a klubů

Klub Domino, Dětská tisková agentura

Občanské sdružení Děti bez hranic

Občanské sdružení Neposeda

Pražská krajská rada Asociace TOM

Pražská organizace Pionýra

Sdružení turistických a tábornických oddílů 

Atleti v akci 

Chmelnický dětský klub 

Radu rodičů při ZŠ Mohylová 

(kurzívou jsou zvýrazněni členové přijatí v roce 2010)
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Kdo stojí v čele RDMP?

Dle platných stanov RDMP stojí v jejím čele  Představenstvo, volené 
Valným shromážděním RDMP. V roce 2010 zasedalo Představenstvo 
ve složení:

Martin Půlpán 
(nominován za O. S. Děti bez hranic)
předseda RDMP

Jakub Kořínek 
(nominován za Pražskou organizaci Pionýra)
místopředseda RDMP

Miloslav Fuček 
(nominován za Informační centrum oddílů a klubů)

David Kabele 
(nominován za Dětskou tiskovou agenturu, Klub Domino)

Kontrolou hospodaření RDMP je dle stanov pověřena Revizní komise 
RDMP, v roce 2010 pracující ve složení:

Mariana Skřípková 
(nominována za O. S. Děti bez hranic)
předsedkyně RK

Anna Hašková 
(nominována za Dětskou tiskovou agenturu, Klub Domino)
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Co jsme v roce 2010 dělali?

Rok 2010 byl pro Radu bezpochyby důležitý i z pohledu dlouhodobě 
připravovaným projektům.

Významným cílem bylo pro Radu uspořádání první velké akce – praž-
ské Regionální vzájemné výměny zkušeností (RVVZ) pro vedoucí 
a představitele dětských občanských sdružení, pracujících na území 
hlavního města. 
Jako dokument průběhu RVVZ v říjnu 2010 přikládáme reportáž 
z akce, kterou napsal člen Představenstva RDMP David Kabele. 

Smích, pot a zkušenosti

„Že se tu s váma tak zapotím, to jsem nečekala,“ říká udýchaně jed-
na z účastnic první pražské Regionální vzájemné výměny zkušenos-
tí (RVVZ), když končí jeden z odpoledních programů. A opravdu, 
v komorním počtu hostů došlo při fyzických i společenských hrách 
na pot nejednou. Vedoucí a představitelé sdružení, pracujících s dětmi 
a mládeží, si měli v sobotu 16. října v prostorách sdružení Junák na 
Senovážném náměstí možnost vyzkoušet nové, netradiční metody při 
zvládání třeba nové skupiny dětí na táboře. Ale nešlo jen o hry, před-
nášky se věnovaly mnoha aspektům práce v neziskovkách.

„Snažím se vám předat zkušenosti, které jsem sama získala při vedení 
občas těžko zvládatelných dětí na našich táborech,“ zahajovala svoji 
interaktivní přednášku Jana Škodová. Pak se mnohdy dlouholetí ve-
doucí stali na chvíli právě táborovými dětmi a na vlastní kůži prožívali 
nové hry pro lepší sociální kooperaci právě vzniklé skupiny dětí. 
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A brali všechno minimálně tak vážně, jako děti na letním táboře: há-
dali se a naplno soupeřili.

V Praze je na malé ploše velké množství různých klubů, oddílů, krouž-
ků, domů dětí a mládeže – pro všechny, kteří v těchto organizacích 
pracují s dětmi, dlouho chyběla možnost vzájemného předání svých 
zkušeností ostatním. „Proto se Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy roz-
hodla letos pilotním ročníkem zahájit tradici každoroční pražské Re-
gionální vzájemné výměny zkušeností,“ vysvětluje Martin Půlpán, 
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předseda pražské Rady. Každoročně by se tak vedoucí měli alespoň 
na jeden den potkávat a vždy se něčemu přiučit. „Už ten letošní první 
ročník byl programově velmi bohatý,“ pokračuje Půlpán, „měli jsme 
tu neobvyklé pohybové aktivity pro dětské kolektivy, psychologické 
hry, minikurz první pomoci pro vedoucí, ale taky přednášku o využití 
zkušeností z práce s dětmi v profesním životě.“ Právě o tu byl mezi 
účastníky velký zájem.
Dvacítka vedoucích však trávila celou sobotu na Senovážném náměstí 
nejenom vlastní aktivitou či sezením na přednáškách. Prostor tu byl 
i  pro neformální a přátelská setkání v improvizované čajovně. Tady se 
řešily každodenní starosti těch, kteří se starají o chod neziskovek pro 
děti. A taky, jak se jim na první pražské RVVZ líbilo, co jim chybělo 
a jestli má takováto akce v pražském prostředí smysl. Závěr z těchto 
diskusí byl jednoznačný – o pražskou variantu pravidelného setkávání 
vedoucích zájem je. Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy se proto příští 
rok bude těšit i na Vás!

(vyšlo v říjnu 2010 v elektronickém zpravodajském a informačním servisu neziskových 

sdružení Adam.cz a tiskem ve Arše – zpravodaji ČRDM)

První pražská Regionální vzájemná výměna zkušeností pochopitelně 
nebyla jedinou aktivitou RDMP v kalendářním roce 2010. Proběhlo 
například zevrubné vyhodnocení RVVZ, schůzky k přípravě plánu 
směřování Rady v dalších letech, oslovení dalších dětských sdružení 
z Prahy či další dílčí práce na inovaci webových stránek Rady.

Jednotliví členové představenstva i členských sdružení se účastnili 
různých aktivit a činností, zejména akcí pořádaných Českou radou 
dětí a mládeže, jako Bambiriáda, Valná shromáždění, schůzka Komo-
ry krajských rad, podzimní Setkání, nebo například Celostátní velké 
výměny zkušeností. 
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Jak jsme hospodařili?
Účetní závěrka roku 2010
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Poděkování
Činnost pražské Rady 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 všem, 
kteří k její činnosti přispěli, především:

• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – za 
poskytnutí grantu, který umožnil uspořádat první pražskou Regionální 
vzájemnou výměnu zkušeností,

• České radě dětí a mládeže – díky které můžeme našim členským 
sdružením poskytovat např. důležité pojištění nebo různá školení,

• sponzorům,

• serveru ADAM.cz a časopisu Archa – za poskytnutí prostoru k pro-
pagaci RVVZ a informování o činnosti RDMP,

• všem lektorům a spoluorganizátorům RVVZ – bez jejichž osobní 
angažovanosti by se tato akce nekonala,

• a všem dalším dobrovolníkům…
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