
 1

 
ZÁPIS 

z jednání RKR Sdružení pracovník ů DDM v ČR 

Praha 7. - 8. 6.2010 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, J. Machart, I. Křížková, M. Janičatová, J. Musil, I. Matouš, H. 

Vavřínová, J. Poláková, K. Králíčková, D. Tkáčová, M. Beránková, J. Chmel, 
K. Sýkorová, E. Hrbáčková, M. Němec, J. Vaškových, M. Appel, E. 
Tomalová, I. Vladíková, J. Ondráček,  

 
Nepřítomni :  J. Kotačka, M. Šverdík, O. Nedvídková, J. Šimůnková, B. Drobny, M. Adamů, 

H. Kejzlarová, E. Píšová, V. Dvořáková, E. Tischlerová L. Pohanková, J. 
Pavlíková, J. Eichler,  

 
Hosté :  M. Strašáková, J. Heřmanová, J. Veverka, M. Beran, V. Popelková  
 
 
Republiková koordinační rada byla svolána do Brna do zařízení SVČ Lužánky centra Lata. 
Pozvánka i prezenční listina jsou přiloženy k zápisu. 
 
Program seminá ře a jednání RKR 

- KPŽ a výběrová řízení na tzv. krajské dodavatele (KD) 
- Hodnocení rizik a přínosu účasti ve výběrovém řízení na KD 
- SVČ jako krajský subdodavatel – předpoklady a přínosy 
- Samostatná výzva v rámci ESF pro SVČ 
- Diskuze a workshop na téma dalšího zapojení SVČ do KPŽ 
- Kontrola zápisu minulého jednání RKR 
- Informace z MŠMT 
- Případné jednání o změně stanov 
- Plnění rozpočtu na r. 2010 
- Zpráva o stavu příprav projektu „Praha patří dětem“ 
- Náplň a programové cíle jednotlivých pracovních skupin 
- Mikáč software – vyhodnocení zkušebního provozu 
- Webové stránky – jejich náplň 
- Integram – informace o podpisu smlouvy 
- Různé 

 
 
Vzhledem k pracovní vytíženosti a tedy pozdějšímu příjezdu pozvaných hostů nebyl 
program projednáván v uvedeném pořadí. 
 

� Kontrola zápisu 
Přivítání a úvodní slovo předsedy L. Bezděka, který zároveň požádal o připomínky a 
odsouhlasení zápisu z poslední RKR v dubnu v Praze a o odsouhlasení programu na 
červnové jednání. Bez připomínek. Bylo navrženo, aby do programu byly zahrnuty zprávy 
z krajů. 
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� Integram 
L. Bezděk informoval o podepsání smlouvy s Integramem pro více než 250 DDM. Každý 
zástupce kraje dostal kopii této smlouvy a je na něm, aby rozeslal všem ve svém kraji a 
poděkoval M. Němcovi za výjimečné úsilí při přípravě této smlouvy.  
M. Němec vypracoval seznam zájemců podle kraje. Smlouva je platná na 3 roky tj. do 
31.12.2012, ale seznam se bude každoročně upřesňovat. Z toho vyplývá, že každý 
zájemce o tuto smlouvu musí nejpozději do konce února příslušného roku oznámit, zda 
chce pokračovat. Díky této smlouvě se do Sdružení přihlásilo 16 nových členů. Dále 
seznámil s klíčem, který byl použit při vypočítávání odstupňovaných příspěvků. Řídil se 
statistikou počtu obyvatel v každém městě a obci. Ve velkých městech s více DDM se 
příspěvek vypočítával podle velikosti městské části. 
Kopii této smlouvy Integram předá NEXOSu. 
J. Musil oznámil, že faktura ve výši 120.000,- Kč (včetně DPH) za Integram je splatná do 
30.9.2010. H. Leitnerová zajistí rozeslání všech faktur do konce června společně 
s fakturou na příspěvky 2010. 
L. Bezděk přislíbil, že bude za stejným účelem kontaktovat „OSA“ a vynasnaží se, aby 
podmínky kolektivní smlouvy s nimi byly obdobné, s nabídkou cca 55.000 Kč ročně. 
Bylo odsouhlaseno, že smlouvu s DILIÍ si každý zajistí sám. 
L. Bezděk zároveň oznámil, že uzavřel za SP DDM smlouvu o spolupráci s NIDM.  
 

� Samostatná výzva v rámci ESF pro SV Č 
MŠMT připravuje samostatnou výzvu v rámci projektu ESF určenou pro SVČ (mimo 
Prahu). Podrobnosti budou zaslány členům SP DDM po jejím schválení řídícím orgánem. 
 

� Mikáč software – vyhodnocení zkušebního provozu 
P. Mikáč navrhuje členům SPDDM, aby předkládali k řešení nosná témata, která by měla 
být zahrnuta a zpracována. Každý člen má možnost kontaktovat p. Mikáče i jednotlivě 
s tím, aby všechny dotazy byly zároveň zasílány v kopii do sekretariátu. Na jednání padl 
první návrh na prověření: „Lze platy stálých zaměstnanců použít na jakoukoliv činnost 
s předškoláky a dospělými, když jsou normativně podle školského zákona financováni jen 
žáci a studenti.  
 

� Studijní cesta  
M. Němec kontaktoval M. Tužilovou, která, vzhledem k mnoha dalším aktivitám v tomto 
roce, nabízí termín studijní cesty na jaře 2011. Byl navrhnut předběžný termín v období 
mezi 2. a 15. květnem 2011. Na dalším jednání je třeba zjistit, pro jaký počet účastníků by 
se tato cesta měla konat a na kolik dní. Dále je třeba, aby se zájemci shodli na 
typu/kategorii ubytování, obsahu cíle cesty a způsobu profinancování. Sekretariát zjistí, 
zda by bylo možné toto profinancování uskutečnit z projektu Grundtwig. 
 

� Zprávy z kraj ů 
Všichni přítomní zástupci podali zprávu o politice ve vztahu k mládeži a k SVČ ze svého 
kraje. Nejvíce diskutovanými tématy: 

- pokračující trend změny zřizovatele DDM z krajů na města a obce 
- snižování finančních zdrojů a financování pouze pravidelné činnosti a jen na žáky a 

studenty, kdy financování kmenových zaměstnanců na aktivitách pro předškoláky 
musí být hrazeno z jiných zdrojů, neboť jinak jde o porušení rozpočtové kázně 

- požadavek na navýšení normativů MŠMT 
- kulaté stoly 

 
� Zpráva o stavu p říprav projekt ů (Praha pat ří dětem, Fórum mladých) 
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L. Bezděk sdělil, že projekt „Fórum mladých“ již proběhl. Informace o připravovaném 
projektu „Praha patří dětem“ jsou přímo u garanta projektu V. Dvořákovou. 
 

� Plnění rozpo čtu na r. 2010 
L. Bezděk informoval, že k dnešnímu datu nebyly žádné výdaje ani příjmy, kromě grantu 
z MŠMT. 
 

� Jednání o zm ěně stanov SP DDM 
SP DDM jednomyslně schválila změnu stanov ve smyslu tzv. „delegované právní 
subjektivity“ v následujícím odstavci stanov: 
 
IV.  Organiza ční struktura  
Sdružení : 
A. Všichni členové Sdružení tvoří členskou základnu.  
B. V krajích vytvářejí členové Sdružení Krajské koordinační rady (dále KKR).  
C. Krajská koordinační rada zabezpečuje úkoly dle článku i na krajské úrovni. KKR hájí 

profesní zájmy členů při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, iniciativně 
projednává s těmito orgány finanční zajištění SVČ, zaměření činnosti a další otázky 
vyplývající z činnosti těchto zařízení. 

D. KKR mohou být organizačními jednotkami ve smyslu § 6 odst. 2 písm. e) Zákona o 
sdružování občanů a jednají svým jménem od svého vzniku. Pokud se KKR 
rozhodnou tuto jednotku ustanovit, jsou oprávněni mít svojí právní subjektivitu 
závislou na právní subjektivitě svého zakladatele, kterým JE SP DDM a plní úkoly 
plynoucí z poslání SP DDM. 
 

Žádné jiné návrhy podány nebyly. 
 

� Náplň a programové cíle jednotlivých pracovních skupin 
• Dobrovolnictví: Garant této skupiny nebyl přítomen. Je vyhlášen mimořádný 

dotační program Evropského roku dobrovolnictví. Uzávěrka je 23.7.2010. Další 
podrobnosti programu najdete na stránkách MŠMT. 

• ESF: L. Bezděk informoval, že vzhledem k tomu, že na Prahu se připravovaná 
výzva nebude vztahovat, je nezbytné, aby byl ustanoven garantem ten, kdo se 
bude přímo na přípravě projektů podílet. Navrhl, že nadále bude poskytovat a 
teoreticky pomáhat jen jako poradce.  

• Vzdělávání: J. Musil a J. Chmel se ujmou této skupiny, přesto, že J. Chmel není 
z kraje. M. Appel sdělil, že přes J. Heřmanovou budou dva projekty, které jsou 
zatím v přípravě. Ta je předá na DDM Stod. J. Machart navrhl, aby pracovní 
skupina posílala informace o grantech v přípravě a ty by dále měly být 
rozesílány na RKR. M. Němec navrhl, aby se na rok 2011 místo projektu 
„Fórum patří dětem“ připravil projekt „Právo hrou“. L. Bezděk navrhl přípravu 2-
3 grantů v rámci MŠMT s tím, že by i ostatní členové měli podávat podněty k 
vytváření projektů MŠMT. I. Křížková podala zprávu o dosavadní činnosti 
skupiny. DDM v krajích by se měly obrátit na své krajské koordinátory a s nimi 
komunikovat o svých potřebách. M. Beránková zašle na sekretariát projekt 
vzdělávání. 
M. Strašáková informovala, že vzdělávání v NIDM je zajišťováno ze dvou 
zdrojů: 

  a) v rámci projektu KPŽ – garantem je Jolana Bendová (tel: 311514 683, 
jolana.bendova@nim.cz) 
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  b) v rámci ,,kmenové činnosti“ je možné se ještě dohodnout na dalších 
kurzech, které mohou být po akreditaci částečně financovány z dotace MŠMT. 
Kontaktní osobou je Vlaďka Lukešová (311 514 683, vladka.lukesova@nidm.cz) 
– v případě nápadů ji neváhejte kontaktovat! 

• Prezentace a propagace: M. Janičatová oznámila svůj odchod z této skupiny. 
H. Vavřínová navrhla, aby se vytvořil letáček ve čj, fj, aj, nj s popisem, co 
Sdružení vlastně je a co je volnočasová aktivita. Dále bylo navrženo, aby se 
skupina podílela na vytváření webových stránek. 

• Soutěže MŠMT: J. Musil nemá žádnou novou informaci. 
• Legislativa: J. Machart sdělil, že skupina bude shromažďovat připomínky a 

náměty, které pak předají J. Heřmanové. Zároveň by tyto připomínky měly být 
zasílány p. Mikáčovi. Slíbil, že budou v kontaktu s J. Heřmanovou 1x týdně, 
kterou požádají, aby zasílala novinky z ministerstva. 

• Finance: Garant této skupiny nebyl přítomen. 
• Prevence: Garant této skupiny nebyl přítomen. 
• Mezinárodní kontakty: L. Bezděk jen sdělil, že mezinárodní konference 

asociace EAICY se nikdo nezúčastnil ani nezaslal propagační materiály. 
• ICM a infopoint: Garant této skupiny nebyl přítomen. 
• Participace: M. Němec seznámil přítomné, že se schází společně se zástupci 

MŠMT, ČRDM, NIDM, Duhy a Národního parlamentu. Dosud se projednávala 
část participace, a to Národní parlament dětí a mládeže. Byl dohodnut společný 
postup na novelizaci Stanov NPDM a komplexní adresář. Až toto bude 
provedeno, budou na dalších společných schůzkách jednat o dalších bodech 
participace v ČR / spolupráce organizací, zahraničí, semináře apod./. L. Bezděk 
navrhl iniciovat do konce června schůzku na NIDM a přihlásit se k akreditaci. 

 
� Informace z MŠMT 

J. Heřmanová zašle svůj příspěvek dodatečně. 
 

� Informace z NIDM 
J. Veverka zašle svůj příspěvek dodatečně. 
 

� Různé 
Standardizace 2008-2012 
M. Beran informoval o průběhu standardizace. Zdůraznil, že toto období je pouze 
na její vytvoření, a že standardizace není povinná, je pouze na dobrovolné účasti, 
aby si každá organizace mohla zjistit jak na to je. Z hodnotících klíčů (ISO, EFPM, 
CAF atd.) uvedl, že nejlepší je CAF, který není vázaný žádnou licencí. M. Beran 
dále sdělil, že se bude ke standardizaci konat v období záři-říjen další pracovní 
setkání. 
 
Příští konání RKR: 
20.-21.9.2010  - Řece u Karviné  
9.-10.12. 2010 - Praha  
 
 
 
zapsala: Daniela Requette 
ověřil: Libor Bezděk 


