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Zpráva o činnosti Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže 
v ČR za období od ledna do listopadu 2009 
 
 
0. Úvod 
 
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (dále jen SP DDM) je nestátní nezisková 
organizace, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), 
respektive domů dětí a mládeže (DDM) a hájit profesní zájmy jejich pracovníků. 
 
Hlavním cílem našeho sdružení je podporovat SVČ (DDM) a hájit profesní zájmy jejich 
pracovníků jak na úrovni celostátní, tak i na úrovni jednotlivých krajů. Velký společenský 
význam má naše partnerství s organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží. Vážíme si toho, že 
spolupráce s MŠMT je velmi úzká, především ve vztahu k tvorbě  legislativy a koncepcí, 
týkajících se zájmového vzdělávání. SP DDM má zastoupení v komoře mládeže, jež mu 
umožňuje participaci při procesu změn právních norem ve vztahu k mládeži, podílí se na práci 
řídícího výboru pro projekty ČNA a je členem Evropské asociace zařízení pro volný čas dětí a 
mládeže (EAICY). Díky dlouhodobé, soustavné a pravidelné činnosti SP DDM má ve výše 
zmíněných orgánech své zastoupení, a to především proto, že se snaží podílet na řešení 
společenských problémů.  
  
 
1. Činnost SP DDM za období leden až listopad 2009 
 
V tomto období proběhlo několik setkání republikové koordinační rady (dále RKR) SP DDM a 
byly realizovány dva projekty, na které získalo sdružení finanční prostředky z MŠMT.  
 

a. Činnost RKR 
 

RKR se v daném období setkala celkem 5 x (leden- Praha, březen-Plasy, květen-Lhotka, 
září-Lipno, říjen-Praha). 
 
Praha, 29. 1. 2009 – MŠMT - v první části setkání se RKR začala zabývat pozitivně 
hodnoceným CSŘ SVČ v Kroměříži a dohodla se na základních principech pro realizaci 
budoucího semináře. Jana Heřmanová začala seznamovat přítomné se závěry z CSŘ 
Kroměříž 2008, s podílem MŠMT, NIDM a RKR na zapracování. Vzhledem k časové tísni 
se přítomní členové RKR dohodli, že se s tímto materiálem bude KR zabývat na březnovém 
zasedání. Byl předložen návrh na uspořádání CSŘ SVČ pro rok 2009 v hotelu Panorama 
v Teplicích včetně návrhu programu, který byl ve všech hlavních bodech akceptován a 
následně rozpracován na dalších setkáních RKR 
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Od dalších účastníků RKR zazněly náměty na pracovní dílny. Pro zabezpečení CSŘ SVČ 
2009 Teplice byly rozděleny následující kompetence: SP DDM zajistí CSŘ po obsahové 
stránce, NIDM pak připraví CSŘ po organizační stránce ve spolupráci s DDM Duchcov a 
Bílina. Členové RKR dostali za úkol prodiskutovat na poradách s řediteli SVČ v jejich kraji 
program CSŘ a především pracovní dílny – témata, která by je zajímala. 
RKR byla seznámena s projektem zaměřeným na finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ, a 
doporučila SVČ zapojit se do tohoto projektu. 
RKR se rozhodla svolat do příštího zasedání pracovní skupinu pro Legislativu, která by se 
pokusila vydefinovat pojem „potencionální klient“  
Byl předložen návrh, aby se začaly zase k určitým palčivým problémům vypracovávat 
Metodické listy, viz Otevřené kluby, fundraising apod. a rovněž brožura podobná „okénkové 
metodice“ (souhrn metodických textů k vybraným problémům činnosti DDM a SVČ). 
Přítomní členové RKR podali krátkou informaci o situaci SVČ v jednotlivých krajích. Byly 
informování o velkých problémech s KÚ v Jihlavě. V Jihomoravském kraji se zrušil DDM 
ve Velkých Pavlovicích. 
 
Plasy, 19. – 20. 3. 2009 - hlavní náplní jednání bylo zhodnocení a vyhodnocení semináře 
v Kroměříži (listopad 2008). Ze závěrů workshopů na CSŘ především vyplynulo, že 
financování jednotlivých SVČ (DDM) není reálné sjednotit tak, aby vznikl jednotný 
celorepublikový systém, neboť každý kraj si vytvořil systém vlastní a je třeba jen 
zabezpečit, aby finance z MŠMT byly účelově vázány na jednotlivé kraje pro použití pouze 
pro SVČ (DDM). Zároveň se projednávala příprava projektu Praha patří dětem a Evropa 
mladýma očima, které byly realizovány v červnu 2009 (více v kapitole Projekty SP DDM). 
Byl rovněž stanoven termín konání CSŘ na rok 2009 (19. – 21. 11.) a bylo potvrzeno místo 
realizace – Teplice.  
Součástí jednání byla rovněž problematika zrušení školní matriky, započítání dětí – 
předškoláků do tzv. krajského normativu, J. Heřmanová byla požádána o jednání s MŠMT 
s cílem zabránit vzniku metodického pokynu k vytvoření jednotného normativu pro kraje a 
ponechání této pravomoci přímo jednotlivým krajům. RKR se rovněž seznámila s projektem 
NIDM Klí če pro život, a to především v oblasti vzdělávání pracovníků SVČ (DDM).  
 
Lhotka u M ělníka, 14. – 15. 5. 2009 – na tomto jednání se připravoval především CSŘ. 
Členové RKR dostali za úkol projednat zájem členů SP DDM z jednotlivých krajů o 
navrhované workshopy. Byly připraveny seznamy lektorů a hostů. Předpokládaný počet 
účastníků byl stanoven na 250. Dále se projednávalo organizační zajištění projektů Praha 
patří dětem, Evropa mladýma očima a Memoriál Karla Červenky (25. – 27. 9. 2009). 
V bodě, který se zabýval očekáváními SVČ (DDM) z jednotlivých krajů od RKR, byla 
otevřena diskuse o dalším směřování SP DDM tak, aby vystupovalo jako legitimní profesní 
sdružení a zvýšilo svůj vliv při jednání na MŠMT. S ohledem na skutečnost, že se Jana 
Heřmanová stala ředitelkou odboru pro mládež MŠMT, převzal řízení podle stanov Libor 
Bezděk.  
Byl navržen vznik jednotlivých pracovních skupin pro konkrétní oblast, za které je 
zodpovědný níže uvedený člen RKR a na jejím zasedání bude o činnosti své pracovní 
skupiny informovat. Přehled oblastí a garantů za ně:  
 
Dobrovolnictví  Pohanková Lída 
ESF Bezděk Libor 
Vzdělávání Appel Milan „Mikin“ 
Kontrola Ondráček Jaroslav 
Prezentace, propagace Janičatová Monika, Kotačka Jan, Vavřínová Hana 
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Soutěže Musil Josef 
Legislativa návrh Tomalová Eva 
Finance Drobný Broňa, Dvořáková Vlaďka, Kotačka Jan 
Prevence Tischlerová Eva  (dohovořeno telefonicky) 
Mezinárodní kontakty Bezděk Libor 
ICM Pohanková Ludmila 
Granty návrh Hlinská Iva 
Participace Eichler Jan, Pavlíková Jana, Miroslav Němec 
Web Sára 
 
Lipno, 24. – 25. 9. 2009 – po úvodních informacích o situaci v jednotlivých krajích ve 
vztahu k SVČ (DDM) se RKR v těsné součinnosti s pracovnicí NIDM M. Strašákovou 
věnovala přípravě CSŘ. RKR zajistila programovou náplň, lektorský sbor a dále její členové 
navrhli seznamy oceněných pracovníků. Tak jako každý rok NIDM připravuje především 
organizační zabezpečení semináře. Byly stanoveny tyto hlavní cíle CSŘ SVČ, a to: setkání a 
předání si nových poznatků, zkušeností a metod práce a seznámení se s novými trendy a 
formami relaxace. Bylo potvrzeno hlavní motto, které zní „Důležité je setkávat se“. KR 
rovněž rozhodla o výrobě stojanů pro prezentaci jednotlivých krajů a propagačních 
předmětů. Byly dojednány rovněž podrobnosti organizačního zajištění na místě (hostesky, 
vystavovatelé, atp.). Dále byl schválen doprovodný program CSŘ (aquacentrum, fitness, 
bowling, tenisová hala, planetárium, muzejní noc a prohlídka DDM – Bílina, Teplice). Jako 
host byla na jednání přítomna i ředitelka Odboru pro mládež MŠMT Jana Heřmanová, která 
RKR seznámila s aktuálním vývojem legislativy a možností zapojení do grantových 
programů MŠMT.  
RKR rovněž schválila projekty, které budou předloženy na MŠMT v rámci projektů NNO 
(viz projekty na rok 2010). V závěru RKR připravila program pro jednání SP DDM, které se 
uskuteční v rámci CSŘ 19. 11. od 18,00 hod.. 
 
Praha, 21. 10. 2009 – toto setkání se uskutečnilo v rámci úvodní konference „Klíče pro 
život“ a bylo zaměřeno na závěrečnou přípravu grantových projektů, které SP DDM 
předložilo 27. 10. 2009. Souborný projekt s názvem Aktivity SP DDM v roce 2010 je složen 
ze 3 dílčích projektů: Praha patří dětem, Forum mladých 2010 a Provozní náklady na 
kancelář SP DDM. Dále byl schválen návrh úpravy stanov tak, aby vyhovovaly současné 
činnosti SPDDM. Úpravy navrhne J. Ondráček po konzultaci s L. Pohankovou, poté projdou 
odbornou právní konzultací – zajistí L. Bezděk. Úprava bude předložena RKR ke schválení 
valné hromadě SP DDM v Teplicích. 
 

b. Činnost SP DDM 
 
V tomto roce byly realizovány 3 projekty, z nichž 2 byly financovány z MŠMT.  
 
Evropa mladýma očima 
Soutěž zaměřená na znalosti Evropy a Evropské unie se konala v prvním pololetí 2009 
v rámci českého předsednictví.  
Soutěž proběhla ve třech krajích – Jihomoravský- hlavní organizátor SVČ Ivančice, 
Olomoucký- hlavní organizátor SVČ Uničov a Královéhradecký – hlav. Organizátor SVČ 
Náchod, finále se uskutečnilo 18. – 19. 6. 2009 v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy a 
hlavním organizátorem bylo SPDDM. Soutěž byla financována z grantů MŠMT 
poskytnutých jednotlivým krajům a SPDDM. Soutěž vytváří předpolí pro vytvoření systému 
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olympiády v Občanské nauce, postavené na soutěži družstev a rozvoji participace ve 
školách. SPDDM usiluje o prosazení této soutěže do systému soutěží MŠMT.  
 
Praha patří dětem 
Tento projekt byl realizován 19. – 21. 6. 2009 v zařízeních pražských domů dětí a mládeže. 
Účastníci se sešli v pátek v Karlínském Spektru DDM hl.m.Prahy, kde proběhl i  první 
společný večer. Během sobotního dopoledne proběhla v ulicích centra Prahy znalostní 
soutěž zaměřená na historii Prahy. V odpoledních hodinách se konaly zábavně-sportovní hry 
na Stadionu mládeže DDM hl. m. Prahy na Kotlářce.  V neděli měly jednotlivé krajské 
delegace zajištěn program dle jejich zájmu.  
Akce se zúčastnili zástupci 7 krajů včetně Prahy (118 mimopražských účatníků), akce byla 
podpořena grantem MŠMT. S  ohledem na velmi kladné ohlasy bylo rozhodnuto o realizaci 
dalšího ročníku v červnu 2010.  

 
Memoriál Karla Červenky 
V tomto roce proběhl formou vzdělávacího semináře NIDM a uskutečnil se v termínu 25. – 
27. 9. 2009 na Lipně. Účastnili se jej pedagogové – především ředitelé SVČ (DDM) a v jeho 
rámci se seznámili s novými trendy outdoorových aktivit, které lze realizovat v rámci 
činnosti SVČ (DDM).  
 

2. Hospodaření SP DDM za období leden až listopad 2009 
 
Již od loňského března má SP DDM vlastní účetní. I v letošním roce byly všem členům 
sdružení (DDM a SVČ) zaslány faktury k zaplacení členských příspěvků. Dále doplní pracovní 
skupina pro finance!!!!!  
 
3. Krajské koordina ční rady 
Existují ve všech krajích a jsou z nich voleni zástupci do RKR SP DDM. Jednání těchto 
krajských rad je mnohdy ovlivněno aktuální situací v kraji. Význam Krajských koordinačních 
rad (dále jen KKR) nabývá většího významu s ohledem na rozdílné politiky krajů ve vztahu 
k SVČ (DDM). Významným posláním SP DDM je pak výměna zkušeností, předávání 
informací, komunikace se zřizovateli, ovlivňování případné tvorby normativů, společné řešení 
problémů SVČ (DDM) v krajích, konzultační činnost s krajskými úřady, konzultace krajských 
materiálů, výkonových tabulek, způsoby přerozdělování financí, řešení majetkových vztahů, 
změny zřizovatelských funkcí a dalších konkrétních problémů v krajích včetně vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Členové RKR zde zajišťují přenos informací z jednání RKR SP 
DDM k jednotlivým KKR. Uvažovanou Připravovanou úpravou stanov je navrhována možnost 
tzv. delegované právní subjektivity směrem ke KKR, která umožní realizaci krajských projektů, 
kdy si mj. jednotlivé KKR budou moci vybírat příspěvky dle svého vlastního rozhodnutí.  
 
4. Spolupráce s NIDM 
Díky úzké spolupráci s NIDM se trvale daří udržovat systém vzdělávání, funkční studium 
ředitelů, doplňkové pedagogické vzdělání, vzdělávání středního managementu, průběžné 
vzdělávání pracovníků, vzdělávání externistů. NIDM pomáhá SP DDM při zajišťování 
metodické podpory, především pak v oblasti legislativy, trendů v činnosti a zahraniční 
spolupráce. Významnou pomocí NIDM je aktivní účast jejich zaměstnanců na jednání KR a 
zapojení do projektu ESF „Klíče pro život“. V neposlední řadě se daří zajišťovat i právní 
poradenství. 
 
5. Úkoly na příští období 
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Pro rok 2010 podalo SP DDM žádost o grant na MŠMT. Souborný projekt s názvem Aktivity 
SP DDM v roce 2010 je složen ze 3 dílčích projektů: Praha patří dětem, Forum mladých 2010 a 
Provozní náklady na kancelář SP DDM. První dílčí projekt je pokračováním letos poprvé 
realizované akce Praha patří dětem a KR tímto vyzývá členy SP DDM k vyšší participaci na 
tomto projektu, tj. navýšení účasti počtu účastnících se krajů. Projekt je připravován 
organizačním týmem ve složení: Bezděk, Dvořáková, Pohanková, Šimánková.  
Fórum mladých je třídenním setkáním zaměřeným na participaci mladých s cílem navázání 
dlouhodobé spolupráce a je uvažován jako mezinárodní. Hlavním realizátorem je DDM Větrník 
Liberec.  
Projekt kanceláře je reakcí na dlouhodobou potřebu alespoň částečné profesionalizace zázemí 
SP DDM. Pokud bude přijat, podaří se zvýšit akceschopnost celého sdružení s významnými 
multiplikačními efekty do budoucna.  
 
RKR SP DDM se rozhodla předložit návrh na změnu stanov tak, aby odpovídaly současným 
potřebám členů. Tyto stanovy budou připraveny pro jednání SP DDM na CSŘ. Zároveň se 
RKR rozhodla připravit na letošní CSŘ SVČ dotazník, jehož cílem je zjistit zájem o současné 
resp. budoucí aktivity SP DDM ze strany členské základny včetně míry participace 
jednotlivých členů na činnosti a projektech SP DDM. Po jeho vyhodnocení bude zpracována 
nová koncepce a poslání SP DDM. Podle názorů RKR by mělo SP DDM hrát významnou roli 
při tvorbě a připomínkování legislativy, poskytování právního servisu, vytváření podmínek pro 
síťování středisek, zintenzivnění zahraniční spolupráce (výměnné pobyty, stáže, projekty, 
dobrovolníci).  
SP DDM by se mělo podílet na řešení úkolů z regionů na základě zjištěných očekávání od 
KKR, vytváření a realizaci nových společných projektů, grantů (projekty ESF, MŠMT, atp.). 
V neposlední řadě by mělo SP DDM spolupracovat při vytváření metodik činností a dalším 
vzdělávání pracovníků. 
 
Koordinační rada doporučuje valné hromadě ke schválení návrh změny výběru členského 
příspěvku pro rok 2010. O její výši (opět dle statistiky UIV – počet přepočtených 
pedagogických pracovníků x YYY K č) proběhne diskuze a následné hlasování. RKR zároveň 
vyzývá jednotlivé DDM/SVČ k doplacení dlužných částek za minulá období a to od roku 2006.  
Veškeré příspěvky zůstanou jako příjem sdružení a budou použity na činnost sdružení.  
Pokud jednotlivé KKR předloží doklady za minulé období, lze z prostředků SPDDM proplatit 
náklady odpovídající polovině člen. příspěvků za konkrétní KKR/rok 2008 a 2009 ??? na 
základě faktury, tak abychom dostáli usnesení valné hromady za rok 2008.   
 
 
 
Sdružení pracovníků DDM ČR bude takové, jaké si je společně uděláme. 
  
  
 
 
 
 

Předkladatel: Ing. Mgr. Libor Bezděk   
 
 
 


