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PRIORITNÍ OBLAST I – Hájení zájmů 
ČRDM  bude  hlavním  partnerem  státu  v  oblasti  politiky  a  koncepce 
neformální  výchovy  a  vzdělávání  a  respektovanou  součástí  občan
ské společnosti. 

VIZE A CÍLE 
Státní  orgány  budou  s  ČRDM  konzultovat  všechny  zásadní  otázky  týkající  se 

neformální  výchovy  a  vzdělávání.  ČRDM  bude  aktivní  v  pracovních  skupinách 
a poradních tělesech orgánů zákonodárné a výkonné moci. 

ČRDM  bude  vytvářet  nebo  se  podílet  na  přípravě  zásadních  dokumentů 
zakotvujících  důležité  aspekty  neformální  výchovy  a  vzdělávání  a  dobrovolné  práce 
s dětmi  a  mládeží,  bude  tyto  dokumenty  propagovat  a  usilovat  o  jejich  přijetí 
a naplňování jak širokou veřejností, tak orgány státní správy a samosprávy. 

Orgány  ČRDM  budou  samy  aktivně  sledovat  připravované  normy,  budou  o  nich 
informovat  členské  organizace  a  projektově  plánovat  tvorbu  společných  stanovisek. 
Stanoviskům  svým  i  členských  organizací  bude  ČRDM  zajišťovat  největší  možnou 
podporu prosazováním mezi politiky a orgány státní správy a samosprávy. 

ČRDM  se  bude  angažovat  v  nejširším  smyslu  ve  prospěch  dětí  a  mládeže,  tedy 
i v otázkách uplatňování práv dítěte, školní výchovy a vzdělávání, ochrany rodiny atd. 

ČRDM  bude  úspěšně  prosazovat  zlepšování  podmínek  pro  dobrovolnou  práci 
s dětmi a mládeží a zvýší míru přijímání práce dobrovolníků a  její hodnoty a významu 
ve společnosti. 

ČRDM se bude aktivně podílet na tvorbě pravidel, podle nichž budou rozdělovány 
veřejné prostředky na podporu práce  s  dětmi  a mládeží  a  usilovat  o  odpovídající  výši 
těchto  financí  z  veřejných  rozpočtů.  ČRDM  sama  se  stane méně  závislou  na  financích 
ze státního rozpočtu. 

ČRDM  nebude  spojována  s  žádnou  politickou  stranou  nebo  hnutím,  ale  bude  se 
otevřeně  hlásit  k  hodnotám  občanské  svobody  a  demokracie  a  odmítat  jakoukoliv 
ideologii založenou na nenávisti – třídní, rasové, národnostní či jiné. 
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ČRDM  bude  veřejně  známou  a  důvěryhodnou  institucí,  bude  vítaným 
partnerem pro ostatní subjekty občanské společnosti a zvyšovat prestiž 
neformální výchovy a vzdělávání ve společnosti. 

VIZE A CÍLE 
ČRDM  vzhledem  k  odborné  kompetenci  a  schopnosti  účinné  spolupráce  jak 

v praktické  tak  teoretické  oblasti  bude  širokou  veřejností  vnímána  jako  přirozený 
obhájce zájmů dětí a mládeže, na niž se může kdokoliv s důvěrou obrátit o pomoc nebo 
s námětem na spolupráci či realizaci projektu. 

ČRDM  významně  přispěje  ke  zvýšení  prestiže  neformální  výchovy  a  vzdělávání. 
Značná část rodičů bude považovat členství svých dětí v nějakém výchovném sdružení 
za důležitou součást jejich zdravého vývoje a samozřejmou potřebu. 

ČRDM bude mít  nepřehlédnutelný  vliv  v  oblasti médií  –  zejména  jejich působení 
na děti a mládež. V médiích bude tématika dětí a mládeže pojednávána se srovnatelnou 
vážností a zájmem, jako je tomu dnes s tématikou péče o životní prostředí. 
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PRIORITNÍ OBLAST II – Servis a členská základna 
ČRDM bude vytvářet potřebné zázemí pro své členy v oblastech, v nichž 
nejsou schopni zajistit činnosti samostatně a dále tam, kde se společné 
zajištění těchto činností bude jevit jako potřebné a výhodné. 

VIZE A CÍLE 
ČRDM  bude  zajišťovat  základní  informační  servis  pro  členská  sdružení,  a  to 

ve třech  rovinách:  směrem  k  veřejnosti,  směrem  ke  sdružením  a  mezi  sdruženími 
navzájem. 

ČRDM bude realizovat další aktivity ve prospěch členských sdružení dětí a mládeže 
obecně na základě požadavků vzešlých ze  strany členských sdružení,  a  to  jednorázově 
i dlouhodobě. 

ČRDM  bude  zajišťovat  společné  aktivity  sdružení  dětí  a  mládeže  v  oblasti 
prezentace  společně  pojmenovaných  problémů  v  oblasti  mimoškolní  výchovy 
a propagace činnosti sdružení. 

ČRDM  bude  pružnou  a  efektivní  organizací  s jasně  stanovenými 
pravidly hry. 

VIZE A CÍLE 
ČRDM bude pružnou a efektivní organizací s jasně stanovenými pravidly hry. 

ČRDM vyřeší poměr mezi mírou demokratičnosti a pružnosti a efektivity. 

ČRDM  bude  důvěryhodným  partnerem  všem  svým  členským  organizacím  bez 
ohledu na jejich velikost či vliv. 

ČRDM  vytvoří  funkční  vnitřní  komunikační  kanály  pro  možnost  rychlé 
a kompetentní komunikace jednotlivých sdružení a řídících orgánů rady. 

ČRDM  bude  i  nadále  pracovat  na  konsensu  v  otázce  kvality  členské  základny 
a vnitřních  pravidel  hry  (hlasovací  a  volební  systém,  kompetence  a  odpovědnosti 
předsedy  a  představenstva,  vytváření  reprezentativního  názoru  ČRDM  a  další) 
a odpovídajícím způsobem upravovat své stanovy a vnitřní řády. 

ČRDM  bude  úžeji  spolupracovat  s  krajskými  radami  dětí  a  mládeže  a  posilovat 
jejich stabilitu s ohledem na reprezentaci místních sdružení v nich. 
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PRIORITNÍ OBLAST III – Zahraničí 
ČRDM bude oficiálním reprezentantem dětí a mládeže v České republice 
a jejich sdružení na mezinárodním fóru a toto postavení bude využívat 
v jejich prospěch. 

VIZE A CÍLE 
ČRDM  se  bude  aktivně  podílet  na  činnosti  Evropského  fóra  mládeže,  včetně 

uskutečňování jeho projektů v České republice. Bude vnímána jako hlavní reprezentant 
zájmů dětí a mládeže z ČR v zahraničí. 

ČRDM bude  hlavním partnerem ostatních  národních  rad mládeže  a  realizátorem 
dvoustranných a vícestranných projektů za Českou republiku. Bude úspěšně vyvážet své 
know‐how  do  zahraničí.  Bude  podporovat  účast  členských  sdružení  v  mezinárodních 
aktivitách. 

ČRDM bude zajišťovat odpovídající informační servis směrem vně a dovnitř České 
republiky o aktivitách dětí  a mládeže a pro děti  a mládež. Zároveň bude  informovat o 
problémech, které se v ČR i na evropské úrovni oblasti dětí a mládeže týkají, a bude se 
podílet na jejich řešení. 


