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ZÁPIS 

z jednání RKR Sdružení pracovník ů DDM v ČR 

Praha 18.-19.1.2010 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, J. Machart, M. Janičatová, I. Matouš, H. Vavřínová, J. 

Poláková, B. Drobny, M. Adamů, O. Nedvídková, J. Šimůnková, D. 
Tkáčová (střídající J. Ondráčka), M. Beránková, H. Kejzlarová, V. 
Dvořáková, I. Křížková, E. Tischlerová, K. Sýkorová, E. Hrbáčková, J. 
Vaškových, E. Tomalová, L. Pohanková 

 
Omluveni :  J. Musil, M. Šverdík, J. Pavlíková, K. Králíčková, E. Píšová, J. Eichler, J. 

Kotačka, M. Němec, M. Appel,  
 
Hosté :  M. Strašáková, V. Lukešová,  
 
18.1.2010 
Republiková koordinační rada byla svolána do Prahy do zařízení DDM hl. m. Prahy – 
Klub Klamovka. Program a prezenční listina je přiložena k zápisu. 
 
Přivítání a úvodní slovo předsedy Libora Bezděka. 
 
1. KPŽ 
 
Vladislava Lukešová (j.h.) z NIDM, seznámila přítomné se systémem vzdělávání 
v rámci KPŽ i v rámci NIDM. 
 

a) „Klíče pro život“ – nově se mohou zapojit i NNO, podrobnosti na 
www.kliceprozivot.cz 

b) „DVPP“ – další vzdělávání pedagogických pracovníků je kromě projektu možné 
také prostřednictvím ,,kmenové“ činnosti NIDM – nabídka bude rozšířena o další 
kurzy, kde platí dosavadní 30% spoluúčast ze strany účastníků. 

c) Funkční studium v rámci projektu Klíče pro život je realizováno pod Univerzitou 
Palackého v Olomouci. V současné době je v jednání možnost akreditace tohoto 
studia na studium bakalářské.  

d) Evaluační nástroje v budoucnosti najdete na stránkách www.nidm.cz – zatím 
v přípravě. 

 
 
2. Informace z MŠMT 
 
Libor Bezděk předal několik informací a žádostí o spolupráci od Jany Heřmanové, která 
se nemohla zúčastnit z důvodu sněhové kalamity. 
 
• MŠMT připravuje CD „Mládež“ a k vytvoření je nezbytná součinnost od členů SP 
DDM: do konce ledna  předat tipy na superaktivity všech forem, které by bylo možné 
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natočit na video a zaslat vlastní fotografie, příp. video-sekvence ze „superaktivit“ na e-
mail : radek.urban@msmt.cz 
 
• v polovině r. 2010 s realizací v r. 2011 bude vyhlášena samostatná výzva ESF 

k zájmovému vzdělávání. Do konce ledna  je třeba zaslat aktivity, které by touto 
výzvou mohly být podpořeny (kluby, mateřská centra, atd.) 

• do konce ledna je nutné zaslat tabulky přeshraničních spolupráce dobrovolníků 
(projekty dobré praxe) pí. Maškové na MŠMT, tabulky jsou v příloze zápisu 

• rok 2011 byl vyhlášen Rokem dobrovolníka; je třeba obsadit pozici člena pracovní  
skupiny, která bude ustanovena – RKR navrhla a následně schválila účast L. 
Pohankové (Déčko Náchod) 

• do vznikající pracovní skupiny „Strukturovaný dialog“ (participace, debatní 
skupiny...); byla RKR navržena J. Pavlíková (DDM Liberec) 

• RKR byla požádána o doplnění finálního plánu akčních aktivit 2011-2012 ke státní 
politice ve vztahu k mládeži, odpovídá V. Dvořáková (DDM Praha 9) 

• Veškeré legislativní návrhy v oblasti mládeže byly pozastaveny 
• RKR byla požádána o součinnost při přípravě návrhů, na které se může odbor 

mládeže MŠMT zaměřit v rámci zájmového vzdělávání 
• RKR dostala informaci o jednání v ČŠI (Česká školní inspekce) ve vztahu 

k hodnocení činnosti SVČ. Do pracovní skupiny, která se bude podílet na přípravě 
hodnotících kritérií byl navržen J. Machart (DDM Sušice) 

 
3. Aktuální informace o činnosti SP DDM 
 
D. Tkáčové a J. Šimůnkové představily prezentaci a zhodnocení dotazníků Očekávání 
SVČ z jednotlivých krajů, které byly vyplňovány v rámci CSŘ SVČ v Teplicích.  Jsou 
přílohou tohoto zápisu. 
 
Na základě diskuze o potřebě právního poradenství, kontaktuje L. Bezděk p. Mikáče 
(poradenské služby www.janmikac.cz, pro legislativu školství) a prověří možnost, zda 
by se obsah mohl přizpůsobit také zájmovému vzdělávání (janmikac@janmikac.cz, tel. 
604 843 333). 
 
4. Zhodnocení Celostátního setkání ředitel ů SVČ v Teplicích 
 
M. Strašáková, K. Sýkorová, E. Hrbáčková  
 
Hodnocení bylo rozděleno do tří oblastí:  

a) organizační (úroveň ubytování, stravy, jídelny, ochota personálu) 
b) obsahové 
c) ostatní 

 
Připomínky a hodnocení k bodu a) 

� špatné ozvučení 
� špatně vytápěná místnost jednání (tělocvična) 
� špatný výhled (chybělo vyvýšené pódium) 
� problém s registrací – přihlašování krajských pracovníků a jejich 

odborných pracovníků 
� lektoři neměli přístup k údajům, kdo se jim přihlásil do dílen 
� zvací dopisy došly na KÚ pozdě 
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 k bodu b) 

� některé učebny byly malé 
� dílny byly dobře zorganizované 
� výstupy z některých (především relaxačních) dílem na plénu byly zbytečné 
a neúměrně prodloužily podvečerní jednání 
 

 k bodu c) 
� nabídka doprovodného programu byla dostatečná 
� doprovodné prezentace na plénu – některé byly zbytečné a jiné příliš 

dlouhé. Návrh na příští CSŘ: zvážit umožnění vystoupení většině 
doprovodných prezentací a časově je omezit 

 
L. Bezděk přečetl otevřený dopis k vyhodnocení od p. Aleše Percha, kde byla vznesena 
připomínka, že do dnešního dne nebyly napsány děkovné dopisy institucím a obcím, 
které se spoluúčastnily, ať už organizačně nebo sponzoringem, na pořádání tohoto 
setkání. L. Bezděk přislíbil, že tyto dopisy budou odeslány v co nejkratší době. 
 
RKR navrhuje  zachovat i na příštím setkání podzim 2011 zachování režimu čtvrtek-
pátek-sobota s jeho začátkem již ve čtvrtek odpoledne. 
 
Návrhy místa konání : hotel Srdce Beskyd na Morávce, hotel Atom Ostrava, Odborné 
učiliště Ostrava. 
.  
 
5. Informace o jednání ČRDM v Senátu 
 
L. Pohanková informovala o konferenci k  Dobrovolnictví. V návrhu zákona je 
stanoveno, že dobrovolník může pracovat i v organizaci, které je členem, ale toto se 
nevztahuje na příspěvkové organizace, kdy by zároveň organizace mohly vyčíslit práci 
dobrovolníka jako svoji spoluúčast v rámci projektů ve výši 30% jeho „fiktivní mzdy“. 
Konstatovala nutnost lobbyingu v této věci. Dále informovala o záměru akreditovat 
NNO, jako veřejně prospěšné organizace, což by mělo dopad při uvažovaných 
daňových  asignacích. I v tomto případě je nutné vyvinout úsilí, aby se tyto asignace 
vztahovaly i na příspěvkové organizace 
 
L. Bezděk navrhl zmapovat ve všech krajích, potenciální lobisty, které bychom mohli 
oslovit. Zaslat tyto seznamy do konce února . 
 
6. Volby místop ředsedů a KRK 
 
28.12.2009 MV ČR vzalo na vědomí změnu stanov SP DDM, ve které jsou uvedeny 
čtyři místopředsedové SP DDM. Proto proběhly v rámci jednání RKR jejich volby. 
 
V okamžiku voleb bylo přítomno 19 členů, tj. nadpoloviční většina, schůze usnášení 
schopná. 
 
Návrhy na členy kontrolní a revizní komise: 
Lída Pohanková 
Milan Appel 
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Jan Ondráček 
Vladimíra Dvořáková 
 
Návrhy na místopředsedy: 
Jiří Machart 
Ilona Křížková 
Jan Kotačka 
Monika Janičátová 
 
Mandátní a volební komise: 
Martina Strašáková 
 
Odevzdáno bylo 18 volebních lístků. Kontrolní a revizní komise byla schválena a 
místopředsedové byli schváleni v tomto pořadí: 

1) M. Janičatová, 2) J. Kotačka, 3) I. Křížková, 4) J. Machart 
Prvním místopředsedou byla zvolena M. Janičatová. 
 
7. Pracovní skupiny a zodpov ědné osoby 
 
Byla provedena revize již ustavených pracovních skupin a navrženy pracovní skupiny 
nové. Rekapitulace: 

- dobrovolnictví : L. Pohanková 
- ESF : L. Bezděk 
- vzdělávání : M. Appel, J. Machart 
- prezentace a propagace SP DDM : M. Janičatová,  J. Kotačka, H. Vavřínová 
- soutěže MŠMT : J. Musil, O. Nedvídková 
- legislativa : E. Tomalová, J. Machart, M. Janičatová (potažmo všichni) 
- finance : J. Kotačka (rozpočet by měl být znán do konce února) 
- prevence : E. Tischlerová 
- mezinárodní kontakty: L. Bezděk, který zároveň požádal, aby všichni zaslali 

seznamy lidí ve věku 15-26 let, ochotni cestovat 
 

návrh tabulky 
Příjmení  Jméno  Datum  narození  Jazykové znalosti  Kontaktní mail  
     
 

- ICM a infopoint: L. Pohanková 
- grant : sekretariát 
- participace : J. Eichler, Jana Pavlíková, Miroslav Němec 

 
Příští setkání Republikové koordina ční rady: 
 

- 8.-9. duben 2010 → Praha 
- 7.-8. červen 2010 → Brno (bude potvrzeno) 
- 20.-21. září 2010 → Beskydy, obec Řeka (s možným příjezdem již 19.9.  
- 9.-10. prosinec 2010 → Praha (Stanice přírodovědců) 

 
První den bylo jednání ukončeno ve 23,00 hod. 
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19.1.2010 
 
Přítomni :  L. Bezděk, J. Machart, M. Janičatová, I. Matouš, O. Nedvídková, J. 

Pavlíková, J. Poláková, B. Drobny, M. Adamů, D. Tkáčová (střídající J. 
Ondráčka), M. Beránková, I. Křížková, J. Vaškových, E. Tomalová, M. 
Němec 

 
Omluveni :  J. Musil, M. Šverdík, E. Píšová, J. Eichler, J. Kotačka, H. Vavřínová, J. 

Šimůnková, H. Kejzlarová, V. Dvořáková, E. Tischlerová, K. Sýkorová, E. 
Hrbáčková, L. Pohanková, M. Appel, K. Králíčková 

 
Hosté :  M. Strašáková, M. Tužilová, J. Nováková, V. Tutr, T. Machalík 
 
8. Informace o Festivalu d ětské tvo řivosti 
 
Jaroslava Nováková (NIDM) informovala o pořádání mezinárodního festivalu 
„Constellation“ (zpěv, choreografie, folklór, divadlo, dekorativní umění, hudební 
nástroje, originální žánr, aj.) za účasti pěti zemí SK, H, CZ, A, UA.  
V Praze / Městské knihovně bude festival probíhat ve dnech 22.-28.4.2010.  
Účastnit se mohou děti od 6 do 20 let. Z ČR bychom měli přihlásit dva soubory. 
Finanční podmínky: účast zahrnující ubytování, stravu a režijní poplatky je zdarma. 
Není hrazena doprava. 
Více informací získáte přímo na jarka.novakova@nidm.cz. 
 
9. Sekretá ř SP DDM 
 
Vznesené požadavky na práci sekretariátu: 

� vytvoření samostatné e-mailové adresy 
� zajišťování RKR (pozvánky, ubytování) 
� zápisy 
� distribuce informací 
� doplňování informací na web 
� adresář (update) 

 
10.  Projekt Perun 
 
Vojtěch Tutr (NIDM)  
Projekt Perun (ESF) se týká systému péče o talentované děti. SVČ mají možnost se 
k tomuto projektu přihlásit a získat prostředky mimo jiné na vybavení PC. Projekt je 
plánován na 3 roky, ale po skončení projektu je třeba se zavázat k jeho udržování na 
40% další 4 roky. 
Podrobné informace na vojtech.tutr@talnet.cz 
 
11. Možnosti zahrani ční spolupráce SV Č 
 
Michaela Tužilová (NIDM) informovala o spolupráci se zahraničím a grantech 
průřezových témat, nabídla kontakty na zahraniční partnery. Veškeré nabídky najdete 
na stránkách www.nidm.cz 
 
Z konkrétních projektů: 
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- metodická cesta do Francie, oblast Picardie, ve spolupráci s organizací CEMEA. 
Tento projekt by se měl uskutečnit v srpnu/září 2010 nebo na jaře 2011. 
Plánován je na 7 dní + 2 dny doprava pro celkem 14 osob. Tématem: zájmová  
výchova a neformální vzdělávání. Finanční krytí: 100%, skromné podmínky. 
Tlumočení zajištěno. 

- projekt „Make your choice, use your voice“ Centra volného času Košice. Jde o 2 
výměny mládeže, lokální aktivity na téma „participace, občanství“, mezinárodní 
spolupráce -  Řecko, Slovensko, Itálie, ČR. projekt bude ke 1.2.2010  předložen 
agentuře Mládež v akci. Finanční krytí  mobilit = spoluúčast 30% nákladů 
dopravy. 

- seminář „Destination unknown“ – volnočasové aktivity pro dětské imigranty a 
uprchlíky. Pořádající země Finsko, prozatím termín 5.-10.4.2010, je snaha o 
zajištění termínu mimo velikonoc. Finanční spoluúčast 30% nákladů dopravy.  

- Projekt „Be cre-active!“, Francie, 10.-15.8.2010. 7 zemí po 1-2 účastnících. 
Informace budou rozeslány, fr. partnera může přímo kontaktovat každé zařízení. 

- mezinárodní seminář Desatero integrace handicapované mládeže do běžného 
zařízení neformální výchovy, Praha, 6.-9.10.2010. Organizuje NIDM ve 
spolupráci s EAICY, podpořeno grantem Rady Evropy 

- dvouletý mezinárodní projekt Handicapované dítě na táborovém pobytu (2009-
2011), podpořeno NAEP, projekt Grundtvig, ve spolupráci NIDM – EAICY. 
Výsledkem by měl být sborník příkladů dobré praxe. 

 
Míša Tužilová doporučuje pravidelně navštěvovat web oddělení zahraniční spolupráce  
- www.nidm.cz – mezinárodní spolupráce – nabídky pro zařízení NFV. 
 
Zároveň vyzývá SVČ k větší aktivitě a odvaze k zahraniční spolupráci. 
 
12. Různé 
 
Tomáš Machalík (NIDM) informoval o přípravě 3. Národní konferenci o mládeži.  
Zároveň informoval o připravovaném vyhlášení tzv. „malých grantů v rámci průžezového 
tématu participace“, které by měly být vyhlášeny k 4.5.2010, podrobnosti na stránkách 
NIDM. 
 
J. Pavlíková a M. Němec informovali o situaci v rámci participace a pracovních 
schůzkách, které dosud proběhly a o problémech ve spolupráci s Duhou. Další setkání 
proběhne 4.2.2010. Více informací přímo na jana.pavlikova@ddmliberec.cz nebo 
ddmjihlava@ji.cz. 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 12,30. 
 
 
 
 
Libor Bezděk      zapsala: Daniela Requette 
předseda SP DDM 
 


