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Úvod 
 
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (dále jen SP DDM) je nestátní neziskovou 
organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), 
respektive domů dětí a mládeže (DDM) a hájit profesní zájmy jejich pracovníků. 
 
Hlavním cílem 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.  
  
 

Činnost SP DDM za rok 2010 
 
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 a v mezidobí proběhlo i několik jednání užšího 
vedení RKR, tj. předsedy a místopředsedů. 
 
Praha, 18. - 19. 1. 2010 – v návaznosti a v souladu předložených změn stanov v prosinci 
2009, byli zvoleni místopředsedové SP DDM (M. Janičatová – první místopředsedkyně, J. 
Kotačka, I. Křížková, J. Machart), členové kontrolní a revizní komise (L. Pohanková, M. 
Appel, J. Ondráček, V. Dvořáková), mandátní a volební komise (M. Strašáková). 
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 
- prevence : E. Tischlerová 
- mezinárodní kontakty: L. Bezděk 
- ICM a infopoint: L. Pohanková 
- grant : sekretariát 
- participace : J. Eichler, J. Pavlíková, M. Němec 

 
Dále se vyhodnotilo podzimní Celostátní setkání ředitelů SVČ v Teplicích včetně 
dotazníků rozdaných ředitelům. 
 
Praha, 8. - 9. 4. 2010 - hlavní náplní jednání bylo zhodnocení hospodaření za r. 2009 a byl 
předložen návrh rozpočtu na r. 2010. Členové byli informováni o úspěšné žádosti o grant 
na MŠMT na projekty „Praha patří dětem“ a „Fórum mladých“ v celkové výši 250.000 Kč. 
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Dále bylo rozhodnuto o vytvoření nových webových stránek SP DDM www.spddm.org a 
jejich náplni. 
 
Brno, 7. - 8. 6. 2010 – RKR byla informována o uzavření smlouvy s Intergramem. Byla 
rovněž seznámena s dalšími aktivitami v rámci KPŽ a byly projednány podklady pro 
realizaci studijní cesty do Francie, která se připravuje na rok 2011. RKR bylo rovněž 
seznámena stavem realizace projektů SP DDM – Fórum mladých a Praha patří dětem. 
RKR dále schválila změnu stanov, kdy mohou jednotlivé krajské rady SPDDM být tzv. 
organizačními jednotkami ve smyslu Zákona o sdružování. 
 
Řeka, 20. - 21. 9. 2010 – po úvodních informacích o situaci v jednotlivých krajích byla 
RKR seznámena s připravovanými výběrovými řízeními na tzv. krajské dodavatele v rámci 
KPŽ, rovněž schválila projekty, které budou předloženy na MŠMT v rámci projektů NNO 
na rok 2011. Bylo rovněž rozhodnuto o přepracování stránek SPDDM s doménou 
spddm.org s tím, že budou mít pouze základní informační funkci. Rovněž se RKR rozhodla 
zahájit jednání s OSA na uzavření podobné kolektivní smlouvy jako s Intergramem. 
Byl předběžně odsouhlasen termín CSŘ na listopad 2011. 
 
Praha, 9. - 10. 12. 2010 – jednotliví zástupci krajů podali zprávu o vývoji ve svých 
regionech, kdy především vyzdvihli společný problém, tj. snižování rozpočtu a navrhované 
tabulky pro pedagogy a nepedagogy. Byl podán projekt „Dobrovolnictví v SVČ“, který byl 
MŠMT přijat. RKR byla rovněž informována o průběžném vzdělávání v rámci KPŽ a o 
inovaci funkčního vzdělávání v rámci DVPP.  
 

b. Činnost SP DDM 
 
Na rok bylo podáno 5 projektů, z nichž 2 byly podpořeny MŠMT a jeden NAEP. 
 
Fórum mladých 2010 
Setkání umožňující navázání kontaktů mezi mladými lidmi z celé republiky, výměnu 
zkušeností s organizováním samospráv, fungování participace, rozhovorům s politiky jak 
formálně zapojit mladé lidi do rozhodovacích procesů na různých úrovních politiky – 
místní, školní, krajské, státní nebo evropské. 
 
Praha patří dětem 
2. ročník setkání dětí a mládeže v hlavním městě, v jehož průběhu se soutěží kolektivní 
formou seznámení se s historií a současností Prahy. Cílem projektu je výchova prožitkem, 
rozvíjení týmové spolupráce, důvěra k ostatním, kladný vztah k tradicím, rozvoj 
sebereflexe, poznávacích a tvořivých dovedností, komunikace, argumentace. Významnou 
součástí je sociální interakce a vzájemné poznávání. 
 
Grundtvig – Projekty partnerství 
Mezinárodní týmový projekt realizovaný v partnerství s francouzskou CEMEA, italskou 
Idée per l´educazione, španělskou Coordinadora Infantil y Juvenil de tempo libre de 
vallecas, německou Jugendbildungszentrum Blossin, belgickou CEMEA EP, slovenskou 
IUVENTOU, je především zaměřen na příklady dobré praxe v neformální výchově. 

 
3. Hospodaření SP DDM za rok 2010 
 
V roce 2010 sdružení získalo dalších 10 nových členů. Všem členům byla zaslána faktura 
k zaplacení členských příspěvků. Z celkového počtu 252 registrovaných členů neuhradily 
k 31.12.2010 celkem pět organizací, z toho jedna ještě za rok 2009. 
Ve sledovaném období činily výnosy SP DDM 931,9 tis. Kč, z toho členské příspěvky činily 
233,9 tis. Kč a přijaté dotace 425,9 tis. Kč (Dobrovolnictví v SVČ 170 tis. Kč, Praha patří 
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dětem 150 tis. Kč, Fórum mladých 100 tis. Kč, z dotace na projekt Grundtvig bylo vyčerpáno 
4.954 Kč. 
Celkové náklady jsou 872,7 tis. Kč, z nich materiálové náklady činily 136,5 tis. Kč (včetně 
nákladů na projekty). Nejvýznamnější nákladovou položkou byly ostatní služby – ubytování, 
stravování, doprava na zmíněné projekty – v celkové výši 586,1 tis. Kč. Mzdové náklady 
činily celkem 136,3 tis. Kč, z toho 42,6 tis. Kč za vedení účetní agendy, 88,1 tis. Kč na ERD, 
5 tis. Kč Praha patří dětem a 600 Kč Grundtvig. 80 tis. Kč bylo použito na personální zajištění 
projektů. Hospodářský výsledek za rok 2010 byl 59,1 tis. Kč. Vzniklý přebytek bude v roce 
2011 převeden do vlastního jmění sdružení. 
 
Souhrnná tabulka – Finanční zpráva za období 01–12/2010 je přílohou této zprávy.  
 

Krajské koordina ční rady (KKR) 
KKR 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 KKR nabývá na 
důležitosti 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. Proto je nezbytné, aby si SVČ (DDM) – členové KKR zvolili za své 
zástupce v RKR ty, kteří se budou jednání aktivně účastnit a výše uvedený přenos informací 
zabezpečí. SP DDM rovněž připravuje návrh na úpravu stanov a ve vztahu ke KKR je 
navrhována možnost tzv. delegované právní subjektivity, která umožní nejen realizaci 
„krajských projektů“. Tato změna umožní vybírat členské příspěvky do SP DDM dle svého 
vlastního rozhodnutí KKR následujícím způsobem: pokud bude Republikovým 
shromážděním delegátů SP DDM (dále jen valnou hromadou) odhlasován členský příspěvek 
např. ve výši 150,- Kč/PPP a konkrétní KKR si odhlasuje, že v daném kraji bude příspěvek 
činit 200,-Kč/PPP, bude rozdíl mezi těmito příspěvky přímo poskytnut pro potřeby KKR (v 
tomto případě 50,- Kč).    
 

Spolupráce s NIDM 
Byla podepsána tříletá Dohodou o spolupráci mezi NIDM MŠMT a SP DDM. 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 RKR a zapojení do 
projektu ESF „Klíče pro život“.  

 
Úkoly na příští období 

Pro rok 2011 opět 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, Dívka 
roku a Provozní náklady na kancelář SP DDM. První dílčí projekt je pokračováním již 
dvakrát realizované akce Praha patří dětem a RKR 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: L. Bezděk, V. Dvořáková, L. Pohanková, J. 
Šimánková.  
"Dívka roku" jejímž hlavním realizátorem je DDM Třemošná, I. Křížková, je postupovou 
soutěží, které je každoročně udělována záštita MŠMT, ale dosud nedostávala 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 
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hledáním nových motivací k zapojení této věkové kategorie dívek do aktivní zájmové 
činnosti. Soutěž vznikla v roce 1990.  
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 připravuje studijní cestu do Francie, která by se měla uskutečnit v květnu příštího roku a 
jejím cílem je nabídnout členům SP DDM možnost seznámit se s prací obdobných zařízení 
pařížského regionu. SP DDM by se mělo i nadále 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 spolupracovat při vytváření metodik 
činností a dalším vzdělávání pracovníků. 
 
 
 

„Sdružení pracovníků DDM ČR bude jen takové, jaké si je společně uděláme.“ 
 
 
 
Předkladatel: Ing. Mgr. Libor Bezděk   


