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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 2013 

 

V tomto roce proběhlo několik setkání republikové koordinační rady (dále RKR) SP DDM, 

dále Celostátní seminář ředitelů v Plzni a byly realizovány dva projekty, na který získalo 

sdružení finanční prostředky z MŠMT.  

 

1. Aktivity Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR v roce 2013 

Projekt se nakonec skládal ze dvou dílčích projektů 

a) Praha patří dětem – Druhé poselství Rabího Löwa 
Projekt plánovaný původně na červen byl z důvodů povodně v hlavním městě a se souhlasem 

MŠMT přeložen na podzim. 

Ve dnech 25. - 27. října se tedy uskutečnil již 5. ročník této akce v hlavním městě, jehož cílem 

bylo realizovat setkání mladých účastníků zájmového vzdělávání z celé republiky. Cílem 

projektu bylo podpořit vzájemné poznávání, porovnat metody práce a výměnu zkušeností 

pracovníků pracujících s dětmi a mládeží, výchova prožitkem, rozvíjení týmové spolupráce a 

důvěra k ostatním. Zážitkovou formou soutěží se účastníci seznámili s pověstmi a historií 

Prahy. Důraz byl kladen na české lidové a historické legendy a báje, historická fakta spojená 

s obdobím, ve kterém žil legendární stvořitel Golema. Cílovou skupinu tvořili účastníci ve 

věku od 10 do 15 let a akce se zúčastnilo 9 středisek volného času z celé republiky. 

b) Digitální fotografie 

Nad rámec původního projektu proběhla dobrovolná amatérská soutěž v digitální fotografii. 

Zvolené téma bylo „Co Rabi Löwy nemohl spatřit“. Účastníci měli celý den na fotografování 

reálií v terénu během vlastní soutěže PPD. Tato již druhá v pořadí soutěž, měla mnohem větší 

ohlas. Celkem bylo odevzdáno 43 fotografií. 

 

2. Aktivity klubů mládeže SVČ pod SP DDM 

Cílem projektu byla podpora dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením, a to sociálním 

zapojením se do klubu. Hlavními aktivitami bylo setkání a výměna zkušeností vedoucích 

klubů, pracovníků a dobrovolníků, za účelem zvýšení jejich kompetencí při práci s rizikovými 

a ohroženými skupinami; vzdělávací semináře; ověření metodik práce v praxi. 

Záměrem bylo probudit v mladých lidech tvořivost při organizování volného času, rozvoj 

jejich osobnosti a zážitkovou formou je vést k zodpovědnosti za sebe samé. Cílovou skupinou 

byli mladí lidé ve věku 10-26 let. 

 

 

 



 3 

a. Činnost RKR 

 

V roce 2013 proběhla tři setkání republikové koordinační rady (dále RKR) SP DDM a 

seminářů: 

Praha, 11.4. – RKR projednala a schválila hospodářský výsledek za rok 2012 a plán 

hospodaření na rok 2013. Jednání se zúčastnila K. Bezděková (MŠMT), aby 

informovala o možnosti připomínkování připravované vyhlášky o pedagogických 

pracovnících, především s ohledem na externisty a jejich možnosti získávání 

kvalifikace. 

Zároveň proběhl seminář „Změna financování regionálního školství a její dopad na 

SVČ“. 

 

Praha, 12. 6. – jednání se zúčastnil M. Urban (MŠMT), který informoval o plánované 

transformaci NIDM a začlení programu Mládež v akci pod DZS. Dále informoval o 

přípravě nových operačních programů a připravované Strategii vzdělávání 2020. 

Proběhl seminář „Příprava operačních programů pro období po roce 2014“. 

 

Praha, 8.10. – hlavní náplní jednání byla příprava celostátního semináře ředitelů 

DDM/SVČ a členského shromáždění SP DDM zpráva o připravovaném sloučení 

NIDM s NIDV; vyhláška o DVPP a předškolní vzdělávání pro OP VVV. 

Po krajských volbách zástupců do RKR ve většině krajů, proběhla volba vedení RKR, 

tj předsedy a místopředsedů.  

Na příští čtyřleté období byli zvoleni: 

- předseda: Ing. Mgr. Libor Bezděk 

- 1. místopředseda: Ing. Jan Kotačka 

- místopředsedové: Mgr. Monika Janičatová, Bc. Jiří Machart, Mgr. Eva Hrbáčková 

Seminář se uskutečnil na téma „Komunální politika versus SVČ“. 

 

Průběžně během roku proběhlo několik jednání užšího vedení RKR, tj. předsedy a 

místopředsedů ať už v Praze nebo jako skypová konference. Zároveň se členové vedení 

podíleli na připomínkování návrhů legislativních změn a SP DDM koordinovalo ve 

spolupráci s realizačním týmem projektu K2 přípravu mentorů pro vzdělávání externích 

pedagogů DDM.  

Ve spolupráci s NIDV byly dokončeny kurzy mentorů pro vzdělávání externích pracovníků. 

Proběhlo celkem 86 kurzů (I. a II. vlna) externích pracovníků (SPVC). 

 

2. Hospodaření SP DDM za rok 2013 

 

V roce 2013 sdružení získalo dalšího jednoho nového člena. Celkový počet je nyní 263 členů. 

Všem byla zaslána faktura k zaplacení členských příspěvků. K 31.12.2013 vede SP DDM 

nevymahatelné (zánik DDM) pohledávky ve výši 12.785. RKR na svém dubnovém zasedání 

rozhodlo tyto pohledávky odepsat. Pohledávky za rok 2013 se postupně splácejí. 

Ve sledovaném období činily výnosy SP DDM 1.671tis. Kč, z toho členské příspěvky činily 

236,5 tis. Kč a přijaté dotace 439 tis. Kč.  

Celkové náklady jsou 1.856,5 tis. Kč, z nich materiálové náklady činily 38,3 tis. Kč. (včetně 

nákladů na projekty). Nejvýznamnější nákladovou položkou byly ostatní služby – ubytování, 

stravování, doprava především na pořádání celostátního semináře ředitelů a na zmíněné 

projekty – v celkové výši 1.224,8 tis. Kč. Z toho mzdové náklady činily celkem 274 tis. Kč, 

60 tis. Kč za vedení účetní agendy, sekretariát 47,5 tis. Kč, projekty 61,5 tis. Kč, poplatky 

Intergram 121 tis. Kč, OSA 145 tis. Kč, CZESHA 22 tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 

2013 byl ztrátový ve výši 185 129,6 tis. Kč, který bude pokryt z vlastního jmění SP DDM. 
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Souhrnná tabulka – Zpráva o hospodaření za období 01–12/2013 je přílohou této zprávy.  

 

Krajské koordinační 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. 

 

Úkoly na příští období 

Pro rok 2014 opět podalo SP DDM žádost o grant na MŠMT v souladu s Koncepcí státní 

politiky. Projekt s názvem „Aktivity SP DDM v roce 2014“ je zaměřen na nabídku činností a 

volnočasových aktivit. V jeho rámci budou realizovány tři dílčí projekty: 

1.  „Praha patří dětem“ již po šesté bude realizována tato velmi oblíbená akce. Tentokráte 

jako motivační hra s pracovním názvem „BITVA NA VÍTKOVĚ“ a bude se vracet do 

období husitské doby. Hlavní přínos projektu je ve výchově prožitkem, rozvíjení 

týmové spolupráce, důvěry k ostatním, tradicím, rozvoji sebereflexe, poznávacích a 

tvořivých dovedností. Významná je sociální interakce a vzájemné poznávání mládeže 

z celé České republiky. Akce dává prostor k navazování nových přátelství, 

vzájemného porozumění a obohacení, soutěžení, získávání klíčových kompetencí. 

2. „Mládež a digitální fotografie“. Akce bude pořádána již po třetí a její obliba u 

mladých vzrůstá. Bude určena mladým ve věkové kategorii 16-25 let. Téma soutěže 

bude vyhlášeno v předvečer vlastní soutěže. 

3. „Deskové hry jako významný nástroj rozvoje klíčových kompetencí“. Záměrem je 

seznámit napříč republiky návštěvníky otevřených klubů při SVČ/DDM s novými 

trendy v oblasti moderních her. Účastníci budou mít možnost si aktivně zahrát a 

prokázat svoje schopnosti, znalosti, dovednosti, soutěživost, schopnost vyhrávat, ale i 

přijmout prohru. 

 

Pokud budou v roce 2014 vyhlášeny další dotační programy, do kterých se bude moci  

SP DDM a její členové zapojit, je sdružení připraveno tak učinit. 

  

 

 

 

„Sdružení pracovníků DDM v ČR bude jen takové, jaké si je společně uděláme.“ 

 

 

V Praze, 30.6.2014 

 

Předkladatel: Ing. Mgr. Libor Bezděk   


