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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 2011 
 
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 
 
V roce 2011 proběhla čtyři setkání republikové koordinační rady (dále RKR) SP DDM a 
seminářů 

Praha, 24. – 25. 2. – RKR byla informována o průběhu jednání s Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním o.s.  Kolektivní smlouva byla následně 
v tomto roce uzavřena na 3 roky. Byl předložen a schválen plán hospodaření na tento 
rok. Zároveň proběhl seminář „Příležitostná činnost jako nástroj marketingu SVČ“. 
 
Praha, 25.5. – hlavní náplní jednání byla příprava Celostátního setkání ředitelů 
plánovaného na listopad 2011. Proběhl seminář „Metodika zajištění pobytových akcí“. 
 
Planá n/Lužnicí, 12. – 13. 9. – protože se jednání zúčastnil T. Machalík (NIDM), byla 
hlavním bodem tedy zpráva o aktuálním vývoji KPŽ, dále informoval o stavu 
průřezových témat a koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže, která končí v r. 
2013. Seminář se věnoval „Vodní turistice a jejímu využití v SVČ“. 
 
Praha, 7. 11. - hlavní náplní tohoto setkání byly připravované změny zákona o 
pedagogických pracovnících a novela zákoníku práce. Seminář „Chystané legislativní 
změny, jejich implementace do SVČ a dopady na činnost školských zařízení pro 
zájmové vzdělávání“ se proto také věnoval tomuto tématu. 

 
Za účasti garantů ing. Jaroslava Froulíka (MŠMT) a vedoucí oddělení Talencentum Evy 
Schneiderové (NIDM) proběhl v Praze 24.5. řešitelský seminář „Budoucí vývoj soutěží 
vyhlašovaných MŠMT“. 
Průběžně během roku proběhlo několik jednání užšího vedení RKR, tj. předsedy a 
místopředsedů. 
 
V 24.-26.11. v rámci projektu Klíče pro život proběhlo celorepublikové setkání ředitelů 
v Karlově Studánce. Členové SP DDM se jej aktivně účastnili. V rámci setkání proběhlo i 
Republikové shromáždění delegátů. 
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Byly realizovány dva projekty, na které sdružení získalo finanční prostředky z MŠMT. 

 
Praha patří dětem 
Ve dnech 17. - 19.6. proběhl 3. ročník této akce dětí a mládeže v hlavním městě, kterou SP 
DDM pořádá pro své členy. V průběhu se soutěží kolektivní formou seznámení se s historií a 
současností Prahy. Cílem projektu je výchova prožitkem, rozvíjení týmové spolupráce, důvěra 
k ostatním, výměna zkušeností, kladný vztah k tradicím, rozvoj sebereflexe, poznávacích a 
tvořivých dovedností, komunikace, argumentace. Významnou součástí je sociální interakce a 
vzájemné poznávání. Cílovou skupinu tvořili účastníci ve věku od 10 do 15 let a akce se 
zúčastnilo 11 středisek volného času z celé republiky. 
 
Evropský rok dobrovolnictví 
Projekt usiloval o vytvoření povědomí o dobrovolnictví v podmínkách středisek volného času. 
Cílem bylo zakotvit a propagovat dobrovolnictví jako jeden ze základních principů práce 
těchto školských zařízení, vytvoření příznivého prostředí a prosazení ho ve školách. V rámci 
projektu proběhla soutěž na téma „Dobrovolnictví a EU“ pro žáky středních škol u příležitosti 
Evropského roku dobrovolnictví. 
 
V rámci platformy Lifelong Learning Programme – Grundtvig, realizovalo SP DDM projekt 
„Společný základ pro pedagogické praktiky v evropských vzdělávacích volnočasových 
aktivitách – Realizace a valorizace pedagogických zásad“. Důraz byl kladen především na 
možné studijní cesty pracovníků SP DDM do partnerských organizací, aby měli možnost 
srovnání neformální výchovy a zájmového vzdělávání. 
 
2. Hospodaření SP DDM za rok 2011 
 
V roce 2011 sdružení získalo dalších 8 nových členů. Celkový počet je nyní 260 členů. Všem 
byla zaslána faktura k zaplacení členských příspěvků. Z celkového počtu  registrovaných 
členů neuhradily k 31.12.2011 dvě organizace za r. 2011, dvě za rok 2010 a jedna ze rok 
2009. Celkem pohledávky činily 12.785 Kč. 
Ve sledovaném období činily výnosy SP DDM 961,9 tis. Kč, z toho členské příspěvky činily 
232,7 tis. Kč a přijaté dotace 562 tis. Kč (Dobrovolnictví v SVČ 171 tis. Kč, Praha patří 
dětem 120 tis. Kč, provoz kanceláře 80 tis. Kč, projekt Grundtvig 191 tis. Kč. 
Celkové náklady jsou 886,5 tis. Kč, z nich materiálové náklady činily 96,5 tis. Kč (včetně 
nákladů na projekty). Nejvýznamnější nákladovou položkou byly ostatní služby – ubytování, 
stravování, doprava na zmíněné projekty – v celkové výši 335 tis. Kč. Mzdové náklady činily 
celkem 116 tis. Kč, z toho 23 tis. Kč za vedení účetní agendy, poplatky Intergram, OSA 264 
tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2011 byl 75,4 tis. Kč. Vzniklý přebytek bude v roce 
2012 převeden do vlastního jmění sdružení. 
 
Souhrnná tabulka – Zpráva o hospodaření za období 01–12/2011 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 
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zástupce v RKR ty, kteří se budou jednání aktivně účastnit a výše uvedený přenos informací 
zabezpečí. 
 

Úkoly na příští období 
Pro rok 2012 opět podalo SP DDM žádost o grant na MŠMT. Souhrnný projekt s názvem 
„Aktivity SP DDM v roce 2012“ je složen ze 3 dílčích projektů: Praha patří dětem, Mládež a 
média, Setkání světů.  
První dílčí projekt je pokračováním již třikrát 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, Jana 
Šimánková, Gert Wenglicht, Jaroslav Hejnic. 
Druhý dílčí projekt "Mládež a média" jejímž hlavním realizátorem je DDM hl. m. Prahy, a 
garanty jsou Libor Bezděk, Daniela Requette, Radana Benešová, Ondřej Zitka, Jaromír 
Santler je rozdělen na dvě části: webový design a digitální fotografie. Projekt je zaměřen na 
nabídku činností a volnočasových aktivit pro organizovanou i neorganizovanou mládež. Jeho 
smyslem je práce s věkovou kategorií 15-26 let, která se věnuje na jakékoli úrovni web 
designu resp. digitální fotografii. Účastníci tohoto projektu budou jako jednotliví autoři 
vytvářet svá "díla" - návrhy www stránky, resp. fotografie na předem určené téma. 
Třetí dílčí projekt „Setkání světů“ je víkendový pobyt účastníků projektu a bude zaměřen na 
prezentaci jednotlivých RPG her. V oblasti LARPu pak na seznámení, porovnání a odlišnosti 
přípravy kostýmů a zbraní, příběhů, přístupu a pravidel hry. Následně pak jejich samotná 
realizace a porovnání v praxi - při hře. Součástí budou workshopy s tématy kostýmů, zbraní, 
výstroje a výzbroje, jejich odlišnosti jednotlivých světů. 
 
SP DDM připravila a zorganizovala studijní cestu do Francie, která se uskutečnila v květnu 
2011a jejím cílem bylo 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.).  
 
 
 

„Sdružení pracovníků DDM v ČR bude jen takové, jaké si je společně uděláme.“ 
 
 
V Praze, 31.3.2012 
 
Předkladatel: Ing. Mgr. Libor Bezděk   


