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AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍK Ů DDM V ČR v ROCE 2011 
 
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice je NNO, jejíž členskou základnu 
tvoří pedagogové z 252 domů dětí a mládeže (DDM), respektive středisek volného času 
(SVČ). 
Jeho hlavním posláním je v rovině profesní asociace hájit zájmy svých členů ve vztahu ke 
státu, orgánům státní správy a dalším institucím. 
Ve vztahu k tomuto projektu je SP DDM realizátorem několika dílčích projektů, které jsou 
určeny jak pro děti organizované v jednotlivých DDM, tak i pro děti nikde neorganizované, 
které se k těmto dílčím projektům mají možnost přihlásit.  
Právě proto, že se jedná o projekty republikového charakteru, je pro možnou realizaci 
nezbytná grantová podpora, o kterou SP DDM tímto žádá. 
Podle priorit řadíme dílčí projekty v následujícím pořadí: 
První částí je žádost o podporu SP DDM v podobě kanceláře, která zajišťuje zázemí pro 
sdružení během celého roku a bez které se sdružení, které nemá s výjimkou pracovníka v 
kanceláři na 0,5 úvazek žádného jiného placeného zaměstnance. Zajišťuje kontakt mezi 
republikovou koordinační radou, krajskými radami a jednotlivými členy. Koordinuje rovněž 
další akce a aktivity mezi členskou základnou, na které SP DDM prostředky ze státního 
rozpočtu nežádá. 
Druhý projekt, "Praha patří dětem", bude již třetím ročníkem celorepublikového setkání dětí 
na konci června v Praze a probíhá formou soutěží jak zaměřených na poznávání hl. města, tak 
i sportovně zábavnou formou na pražských sportovištích. Jednotlivé týmy reprezentují své 
obce a děti mají jedinečnou možnost se nejen setkat a poznat, ale také budovat týmového 
ducha a zábavnou formou se vzdělávat. 
Třetím projektem je postupová soutěž "Dívka roku", které je každoročně udělována záštita 
MŠMT, ale nedostává přímou finanční podporu. K pořádání takového druhu soutěže vede 
DDM absence zájmových soutěží pro dívky po zániku dřívějších soutěží dívčích klubů a 
dalších podobných aktivit a v souvislosti s hledáním nových motivací k zapojení této věkové 
kategorie dívek do aktivní zájmové činnosti. Soutěž vznikla v roce 1990, zakladatele je DDM 
Ostrava Poruba. Snahou je po celou dobu trvání soutěž začlenit do komplexu soutěží 
celostátně vyhlašovaných MŠMT. Cílem soutěže-projektu je výchova prožitkem, umění 
prezentovat se na veřejnosti, nebát se otevřít a umět ukázat své názorové postoje, rozvíjet 
týmovou spolupráci, budovat důvěru k ostatním, navazovat nové vztahy a kladný postoj ke 
svému kraji, tradicím, včetně rozvoje sebereflexe, poznávacích a tvořivých dovedností, 
komunikace, argumentace i participace. Významná je sociální interakce a vzájemné 
poznávání mládeže z celé České republiky. Soutěže se každoročně účastní 30 DDM a naším 
záměrem je podpořit základní kola, které organizují právě DDM, a která nejsou pro 
potenciální sponzory atraktivní tak, jako kola oblastní a republiková.   
Další informace o dílčích projektech jsou v následujícím textu. 
 
Popis částí projektu 
 

1. Kancelář  SP DDM v roce 2011 
 
Popis  
 
V souladu s prioritami Programu a vymezením tematické oblasti předkládá SP DDM v ČR 
žádost o finanční prostředky na částečné pokrytí nákladů kanceláře, která bude sloužit jako 
zázemí jak pro činnost koordinační rady SP DDM, tak i pro jednotlivé členy. Začíná se 
projevovat, že pokud má sdružení plnit své poslání, bez potřebného zázemí v podobě 
kanceláře a částečného pracovního úvazku sekretáře se neobejde. Vznikem krajů došlo k 
diverzifikaci politiky ve vztahu k mládeži, a to i ve vztahu k jednotlivým členům SP DDM. 
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Trvale vzrůstá potřeba koordinace jednotlivých aktivit, jak v oblasti moderních forem práce s 
dětmi a mládeží, tak v ovlivňování působení státu a samospráv na tuto oblast, dále také 
potřeba komunikace, poradenství a spolupráce na akcích republikového významu, na kterých 
pracujeme společně s dalšími NNO. Pro naplnění těchto cílů se jeví jako nezbytné posílit SP 
DDM o pozici sekretáře na částečný úvazek, který by byl zodpovědný za přenos všech 
relevantních informací mezi republikovou úrovní a krajskými radami, resp. jednotlivými 
členy sdružení.  
1) Koordinační činnost: kancelář SP DDM aspiruje na zabezpečení výše uvedených 
koordinačního centra, které bude zprostředkovávat informace mezi republikovými orgány 
státní správy (MŠMT a další ministerstva) a jednotlivými členy sdružení včetně zasílání 
připomínek k připravované legislativě atp. Opačným směrem pak bude předávat podněty jak 
od jednotlivých členů tak i krajských rad MŠMT k posouzení. 
2) Výměna zkušeností: cílem je zprostředkovat dobré příklady z praxe členů sdružení a to jak 
činnosti tak i při přípravě projektů ESF, jejichž výzvy pro SVČ se připravují.  
3) Servis při republikových akcí SP DDM, zajištění organizačního zázemí při pořádání akcí 
typu Praha patří dětem, Dívka roku atd., kdy tyto vyžadují organizační pokrytí, které se bez 
činnosti sekretariátu neobejde. 
 
Zdůvodnění 
 
Zajištění chodu kanceláře je nejen vhodné pro organizační zabezpečení dalších předkládaných 
částí projektu, ale i při ostatních aktivitách SP DDM a v neposlední řadě i při komunikaci s 
MŠMT a dalšími orgány státní správy a samosprávy při ovlivňování působení státu a 
samospráv na tuto oblast. Kancelář bude sloužit jednak přímo republikové koordinační radě, 
tak jednotlivým členům SP DDM, kterých je v současnosti přes 250 a jejich počet stále roste. 
 
Předpokládaný přínos 
 
Zajištěním této činnosti se zkvalitní i předkládané projekty jak SP DDM, tak i jeho členů, kdy 
bude kancelář poskytovat konzultace při jejich tvorbě. Kancelář připravuje i další zapojení do 
projektů nejen na MŠMT, ale i dalších poskytovatelů. V případě, že to pravidla pro 
poskytování grantů umožní, je plánováno jejich podávání v rámci krajů ČR, kde jednotlivé 
krajské rady zpracují své záměry a konečnou podobu a podání zajistí právě kancelář. 
 
Materiální zajišt ění 
 
Projekt počítá s činností kanceláře, která zajišťuje servis pro SP DDM a jeho členy. Kancelář 
byla zřízena v Praze, v DDM hl. m. Prahy. Provozní náklady budou částečně hrazeny z 
členských příspěvků, osobní náklady pak z tohoto projektu. Jako dobrovolníci budou 
zajišťovat částečný chod kanceláře také jednotliví členové koordinační rady SP DDM z 
jednotlivých krajů ČR (28 osob) a dále vedení SP DDM (předseda a 4 místopředsedové – 
rovněž formou čestné funkce). 
 
Personální zajištění 
 
Celkové náklady na chod kanceláře za rok činí 419.640 Kč, z toho osobní náklady 188.640,- 
Kč včetně odvodů. 
 
Harmonogram 
 
1.1.2011 - 31.12.2011 
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Organizační zajištění akce Praha patří dětem, koordinace základních kol soutěže Dívka roku, 
organizační a materiálové zajištění. Republikové koordinační rady SP DDM a seminářů, které 
se při této příležitosti konají. Průběžné vedení účetní agendy včetně vybírání členských 
příspěvků. Komunikace se členy SP DDM a orgány státní správy a NIDM MŠMT. 
Komunikace s mezinárodními organizacemi, kterých je SP DDM členem. Koordinace 
přípravy projektů ESF pro jednotlivé SVČ. 
 
Rozpočet 
 

  náklady kancelá ře 
 Kancelář SPDDM  

 požadavek  

  na rok 2011  kancelář  

1. Provozní náklady celkem                      231 000                48 000    

1.1. Materiálové náklady celkem                        17 000                11 000    

z 
to

ho
 

potraviny                          3 000                        -      

kancelářské potřeby                          4 000                  3 000    

pohonné hmoty                               -                          -      
ostatní materiálové náklady - 
učební pomůcky, trička                        10 000                  8 000    

1.2. Nemateriálové náklady celkem                        63 000                37 000    

1.2.1. Energie                        15 000                10 000    

z 
to

ho
 elektřina                               -                          -      

plyn                               -                          -      

vodné.stočné                               -                          -      

jiné                        15 000                10 000    

1.2.2. Opravy a údržba                               -                          -      

  opravy a údržba budov                               -                          -      

  ostatní - konkretizujte                               -                          -      

1.2.3. Cestovné                          5 000                  5 000    

z 
to

ho
 

cestovné zaměstnanců                          5 000                  5 000    

ostatní                               -                          -      

1.2.4. Ostatní služby                        43 000                22 000    

  telefony                          8 000                  2 000    

  poštovné                          5 000                  3 000    

  internet                        15 000                  8 000    

  nájemné, ubytování                        10 000                  5 000    

  právní a ekonomické služby                               -                          -      

  školení a vzdělávání                               -                          -      

  pořízení DHM - specifikovat                               -                          -      

  jiné ostatní služby                          5 000                  4 000    

  
ozvučení, překlady, vstupné, 
technic.zajištění, moderování                               -                          -      

  doprava, jízdné                               -                          -      

  stravné                               -                          -      

1.3. Jiné náklady - konkretizujte                      151 000                        -      

z 
to

ho
 daně a poplatky včetně 

Intergramu                      121 000                        -      

Propagace služby                        30 000                        -      

2. Osobní náklady celkem                      188 640              188 640    

2.1. Mzdové náklady                      156 000              156 000    

  mzdy                        96 000                96 000    

  OON na DPP                        60 000                60 000    

  OON na DPČ     

2.2. odvody - sociální a zdravotní                        32 640                32 640    
pojišt ění     

Celkové náklady na realizaci projektu                      419 640              236 640    

 
Kritéria pro vyhodnocení efektivity projektu 
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Hlavním kritériem je počet podpořených členů SP DDM a jejich účast v dílčích projektech 
včetně růstu členské základny. Zlepšení informovanosti členů SP DDM napříč ČR, vzájemná 
výměna příkladů dobré praxe, zprostředkování komunikace mezi MŠMT a DDM (SVČ). 
 
 

2. Praha patří dětem – 3. ročník 
 
Popis 
 
V souladu s Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže předkládáme projekt, který je 
zaměřen na nabídku činností a volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež. Obsahem 
projektu je setkání dětí a mládeže v hlavním městě Praha, v jehož průběhu se soutěžní formou 
seznámí s historií a současností Prahy v kolektivu vrstevníků.  
 
Zdůvodnění a předpokládaný přínos 
 
Hlavní přínos projektu je ve výchově prožitkem, rozvíjení týmové spolupráce, důvěry 
k ostatním kamarádům, tradicím, rozvoji sebereflexe, poznávacích a tvořivých dovedností, 
komunikace, argumentace i participace. Významná je sociální interakce a vzájemné 
poznávání mládeže z celé České republiky. Je zde prostor pro navazování nových přátelských 
vazeb, vzájemného porozumění a obohacení, soutěžení, poznávání, získávání klíčových 
kompetencí. 
Opodstatnění projektu lze spatřit i v posilování motivace dětí, které využívají nabídek aktivit 
středisek volného času, a které získají možnost poznávací návštěvy Prahy. První dva ročníky 
této akce prokázaly, že přes velké možnosti současné doby, mnozí z účastníků, ale i 
pedagogických pracovníků, kteří skupiny doprovázeli, vědí o našem hlavním městě velmi 
málo. Spojení znalosti a vlastního prožitku je základním cílem tohoto setkání je doplněno 
uplatněním vědomostí se zkušeností, vzájemné seznámení s dětmi z ostatních krajů a 
prezentace svého kraje. Program by měl přispět k uvědomění významu naší republiky, její 
bohaté tradice v kontextu současného vývoje Evropy.   
Hry a celý program budou mít teambuildingový charakter, vedlejší cíl je vytváření vztahů 
mezi jednotlivými regiony ČR a konkrétními SVČ.  
  
Cíl a obsah 

 
Cíle:  

- Seznámení se s tradicemi a historií Prahy 
- Vzájemné poznávání dětí a vedoucích SVČ z celé republiky 
- Porovnání metod práce a výměna zkušeností pracovníků SVČ 
- Prezentace jednotlivých krajů  
- Posílení prestiže SVČ a jejich významu v oblasti volnočasových aktivit  
- Celostátní setkání dětí navštěvujících SVČ v různých krajích a městech 
- Vzdělávací, poznávací a zážitkový program v Praze  
- Výměna příkladů dobré praxe mezi pracovníky SVČ z práce s věkovou skupinou 10-

15 let 

Program je koncipován na základě hodnocení předchozích ročníků této akce. První večer je 
společensko-soutěžní aktivitou. Druhý den je programem soutěž o historii a současnosti 
Prahy, sportovní týmové aktivity. Společný závěr dne je zábavná podoba tajného závodu 
s konečným vyhlášením. V neděli je pravidelně prostor pro programy, které si skupiny 
předem vyberou a organizátoři je zajistí. 
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Materiální a organizační zabezpečení 
 
Materiální zabezpečení je částečně zajištěno pořadatelskými domy dětí, které pro tyto účely 
bezplatně poskytnou prostory pro realizaci soutěží (sportoviště, šatny, atp.). Účastníci uhradí 
z vlastních zdrojů náklady na stravování a pitný režim. Z prostředků grantu se pak převážně 
bude hradit doprava účastníků a náklady na ubytování. 
Personálně bude projekt zajištěn pracovníky SVČ, externími spolupracovníky a dobrovolníky. 
Celkový počet organizátorů bude cca 30 včetně vedoucích týmů. 
 
Realizátor projektu a garant projektu :  Libor Bezděk 
Organizační a přípravný tým:  Vladimíra Dvořáková                                                
  Jana Šimánková 
Rámcový harmonogram 
 
 únor  - duben  - obsahová příprava akce, propagace  
duben - květen  - výběr krajských delegací 
druhá polovina června 2011       - vlastní realizace akce 
do 30.6.2011       - vyhodnocení 
 
Program 
 
Pátek :  17-18,00 příjezd a ubytování krajských skupin 
  18,30  večeře 
  19,30  seznamovací program, 
Sobota : 8,00  snídaně 
  9,00  týmová soutěž z historie i současnosti Prahy 
  12,30  oběd 
  14,00  sportovní program 
  18,00   večeře 
  19,00  večer – tajný závod v Praze   
Neděle : 8,00  snídaně 
  9,00  fakultativní program  
    Odjezdy podle programu 
 
Rozpočet 
 

Typ výdajů Celkové 
náklady  

Z toho 
požadovaná 
dotace 

Materiál  a služby na činnost    25 000  15 000 
Materiál – ceny pro účastníky, účastnické listy     9 000    6 000 
Doprava , cestovné, jízdné (včetně MHD)   70 000  70 000 
Ubytování   25 000   25 000 
Stravování a pitný režim   60 000  
Propagace materiál a služby     4 000     3 000 
Služby – vstupy, pronájem prostor 125 000 105 000 
Organizační náklady – telefony, poštovné,      4 000     2 000 
Mzdové náklady (OPPP)     5 000     3 000 
   
Celkové náklady 327 000 229 000 
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Kritéria pro vyhodnocení efektivity projektu 
 
Hlavním kritériem je počet z řad dětí. Předpokládáme účast krajských delegací dětí ve věku 
10 až 15 let. Celkový počet účastníků je 180 osob. 150 účastníků z krajů včetně dospělých + 
30 pražských účastníků. Celkový počet dětí 150. Dalším kritériem je dotazník zpětné vazby 
od účastníků, kdy nás k podání projektu na pokračování tohoto způsobu setkávání vede 
pozitivní odezva účastníků předchozích ročníků.  
Hlavní město je stále zajímavým, atraktivním a přínosným cílem, kde je mimo možností 
poznávání historických a společenských záležitostí, možné vytvořit i podmínky pro naše 
aktivity. Silná síť pražských SVČ pomůže vytvořit program a je zárukou zázemí pro realizaci 
projektu.  

 
3. Dívka roku 

 
Popis 
 
„Dívka roku“ – celorepubliková postupová soutěž pro děvčata od 13 do 15 let. Organizátory 
postupových základních kol je cca 30 DDM a SVČ po celé republice za účasti cca 200 
soutěžících, které se aktivně připravují na jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených 
pedagogů.  Základní kola probíhají v měsíci únoru a vítězky dále pak postupují do dalších 
oblastních kol.  Hlavní zásadou i cílem soutěže je výchovné působení na dívky, usměrňování 
jejich zájmů při hledání jejich uplatnění ve společnosti. Proto v soutěži dominuje snaha po 
výchovných aspektech nad jejich případným uplatněním v oblasti modelingu. Soutěž 
nepostrádá ani motivační prvky, protože v ní jde o to dokázat, že účastnící se děvčata jsou 
nejen atraktivní, ale také inteligentní, zručná a že tato kombinace jim může pomoci v jejich 
životním uplatnění. K pořádání takového druhu soutěže vede DDM absence zájmových 
soutěží pro dívky po zániku dřívějších soutěží dívčích klubů a dalších podobných aktivit a 
v souvislosti s hledáním nových motivací k většímu zapojení této věkové kategorie dívek do 
aktivní zájmové činnosti, kdy je již neoslovují standardní aktivity (kroužky). Soutěž vznikla 
v roce 1990, zakladatelem byl DDM Ostrava - Poruba. Snahou organizátorů po celou dobu 
trvání soutěže je její začlenění do komplexu soutěží celostátně vyhlašovaných MŠMT. 
V současnosti zastřešuje celou soutěž občanské sdružení Dívka, které v úzké spolupráci se 
všemi DDM a SVČ pravidelně získává záštitu MŠMT ČR. Některá kola podporují příslušné 
kraje - např. v Plzeňském kraji soutěž probíhá pod záštitou Plzeňského kraje a za účasti 
představitelů společenského a kulturního života města Plzně a vlastní soutěž je 
neodmyslitelně spjata s charitativním posláním.  
Tento projekt je předkládám proto, aby bylo možné podpořit základní a oblastní postupová 
kola této soutěže, která probíhají v jednotlivých DDM (SVČ), neboť republikové finále 
dokáže, díky své mediální atraktivitě, zaujmout potencionální sponzory, o které je však nouze 
na úrovni místní, kde se nedostává finančních prostředků.  
 
Zdůvodnění a předpokládaný přínos 
 
Tento projekt má velký význam a to především při výchově prožitkem, učí soutěžící umět se 
prezentovat na veřejnosti, nebát se otevřít a umět ukázat své názorové postoje, rozvíjení 
týmové spolupráce, důvěra k ostatním, navazování nových vztahů, kladný vztah ke svému 
kraji, tradicím, rozvoj sebereflexe, poznávacích a tvořivých dovedností, komunikace, 
argumentace i participace. Významná je sociální interakce a vzájemné poznávání mládeže z 
celé České republiky. Je zde prostor pro navazování nových přátelských vazeb, vzájemného 
porozumění a obohacení, zdravého soutěžení, poznávání, získávání klíčových kompetencí a 
získávání manuální zručnosti a dovednosti. 
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Tato soutěž probíhá již řadu let bez finanční podpory z veřejných zdrojů, pouze s využitím 
potencionálních sponzorů, kteří však většinou přispívají na vyšší úrovně soutěže – tedy na 
oblastní či republiková kola. Právě základní kola, která po celé ČR organizuje cca 30 DDM, 
jsou odkázána na vlastní financování. A to buď z vlastního rozpočtu DDM, kde však nejsou 
na tyto účely vyčleněny žádné finance, tudíž financování probíhá na úkor rozpočtu DDM a 
nebo ze vstupného, což je nedostačující. Často probíhají základní kola v nevyhovujících 
prostorách, bez nároku na mzdu všech, kteří soutěž připravují, se zajištěním moderátora z řad 
zaměstnanců DDM, dále bez dárků pro vítězky, bez dostačující propagace a reklamní 
kampaně atd. Tímto projektem bychom chtěli podpořit především financování základních kol. 
Např. financování moderátorů, zajištění nákupu cen, šerp, korunek, dále výroba propagace, 
reklamy atd.  
Přínosem projektu je aktivní zapojení co nejvíce účastnic ve věku 13 – 15 let do nových 
forem aktivit s hlavním cílem jejich motivace ke smysluplnému využívání volného času a 
dalšímu osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Jde o rozvoj klíčových kompetencí mladých lidí 
potřebných k aktivnímu občanství, solidaritě, zodpovědnosti, svědomitosti při dodržování 
morálních hodnot, dovednosti prezentovat, argumentovat i respektovat názory druhých.  
 
Materiální zajišt ění 
 
Většinu nákladů zajišťují realizátoři základních kol ze svých zdrojů. Jedná se o finanční a 
materiální podporu jednotlivých DDM, které na území ČR zabezpečují průběh soutěží Dívka 
roku. K uspořádání soutěže je třeba finanční zajištění moderátorů, pronájmy sálů, nákup cen, 
šerp, korunek, ubytování soutěžících, propagačních materiálů, tiskovin apod. Z tohoto 
projektu by byla financována část nejnutnějších výdajů k uskutečnění základního kola částkou 
7 000,- Kč, tj. cca 10% plánovaného rozpočtu na jednotlivé kolo. 
 
Personální zajištění 
 
Realizátorem projektu a garantem je:  Bc. Ilona Křížková 
Základní kola:     ve spolupráci s jednotlivými pracovníky DDM 
 
Rámcový harmonogram 
 
Září – říjen 2010              - nábor, propagace 
Listopad – únor  2010     - příprava, nácviky 
Únor 2011                       - základní kola soutěže - postup 
Únor-duben 2011            - příprava postupujících 
Duben 2011                     - malé finále Čech a Moravy – postup  
Květen 2011                    - finále – národní kolo 
 
Rozpočet jednoho základního kola:  
(celkem bude realizováno 30 základních kol, které jsou určeny pro cca 300 děvčat ve věku 13 
– 15 let z celé ČR) 
 
 
Celkové náklady jednoho základního kola:  50 000,- 
Materiál:       15 000,- 
Doprava, cestovné:        2 000,- 
Stravné:         3 000,- 
Propagace:         5 000,- 
Služby – moderování        5 000,- 

-  pronájmy      10 000,-                   
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Ostatní služby (telefony, poštovné)                5 000,- 
Mzdové náklady:                                                      5 000,- 
 
Z těchto nákladů bude zajišťovat SP DDM pronájem prostor a materiál (ceny) v celkové 
výši 25.000 Kč. Požadovaná částka činí 7.000 Kč na jedno kolo, tj. necelou třetinu 
nákladů z těchto nákladů. Pro realizaci 30 základních kol je uvažováno s celkovými 
náklady 750.000 Kč a požadovaná dotace činí 210.000 Kč.  
 
Rozdíl mezi celkovými náklady na pronájem a materiál a dotací bude hrazen jednotlivými 
organizátory základních kol. 
 
Kritéria pro vyhodnocení efektivity projektu 
 
Hlavním kritériem je počet zúčastněných DDM (SVČ) a účastnic. V neposlední řadě celkový 
počet návštěvníků jednotlivých kol. 
 
 
 
V Praze, 29.10.2010 
 
 
 
 
Ing. Mgr Libor Bezděk 
předseda SP DDM 


