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POSLÁNÍ 
 
Posláním �RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný 
rozvoj d�tí a mladých lidí.  
Své poslání napl�uje �RDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a 
�innost svých �len�, zejména snahu o vytvá�ení právních, hospodá�ských, 
spole�enských a kulturních podmínek vhodných pro jejich �innost. �RDM 
hájí zájmy svých �len� v��i domácím i zahrani�ním orgán�m, organizacím a 
institucím. 

 
 
VIZE 
 
�RDM bude respektovanou spole�enskou silou, vnímanou jako oprávn�ný 
reprezentant zájm� d�tí a mládeže jak v rámci �R, tak na poli mezinárodním. 
 

 
 
PRIORITNÍ OBLASTI STRATEGIE 
 
1. VN�JŠÍ VZTAHY 
- stát (legislativa) 

- ve�ejnost (PR)  
- zahrani�í  
- partne�i 

 
2. VNIT�NÍ VZTAHY 

- �lenská základna a pravidla vnit�ního fungování organizace  
- servis 
 

 



STÁT DOCENÍ NAŠE SCHOPNOSTI 
(STÁT) 

  
 
 

VIZE 

�RDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce 
mimoškolní výchovy a respektovanou sou�ástí ob�anské spole�nosti. 

 

STRATEGICKÉ CÍLE 
Státní orgány budou s �RDM konzultovat všechny zásadní otázky týkající se 

mimoškolní výchovy. �RDM bude aktivní v pracovních skupinách a poradních 
t�lesech orgán� zákonodárné a výkonné moci. 

 �RDM bude vytvá�et nebo se podílet na p�íprav� zásadních dokument� 
zakotvujících d�ležité aspekty mimoškolní výchovy a dobrovolné práce s d�tmi a 
mládeží, bude tyto dokumenty propagovat a usilovat o jejich p�ijetí a napl�ování 
jak širokou ve�ejností, tak orgány státní správy a samosprávy.  

Orgány �RDM budou samy aktivn� sledovat p�ipravované normy a budou o 
nich informovat �lenské organizace. Jejich stanovisk�m bude �RDM zajiš�ovat 
nejv�tší možnou podporu prosazováním mezi politiky a orgány státní správy a 
samosprávy. 

�RDM se bude angažovat v nejširším smyslu ve prosp�ch d�tí a mládeže, 
tedy i v otázkách uplat�ování práv dít�te, školní výchovy a vzd�lávání, ochrany 
rodiny atd. 

�RDM bude úsp�šn� prosazovat zlepšování podmínek pro dobrovolnou 
práci s d�tmi a mládeží a zvýší míru p�ijímání dobrovolník� ve spole�nosti.  

�RDM se bude aktivn� podílet na tvorb� pravidel, podle nichž budou 
rozd�lovány ve�ejné prost�edky na podporu práce s d�tmi a mládeží a usilovat o 
odpovídající výši t�chto financí z ve�ejných rozpo�t�. �RDM sama se stane mén� 
závislou na financích ze státního rozpo�tu. 

�RDM nebude spojována s žádnou politickou stranou nebo hnutím, ale bude 
se otev�en� hlásit k hodnotám ob�anské svobody a demokracie a odmítat 
jakoukoliv ideologii založenou na nenávisti – t�ídní, rasové, národnostní �i jiné.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
S NÁMI M�ŽETE PO�ÍTAT 

(VE�EJNOST) 
 

VIZE 

�RDM bude ve�ejn� známou a d�v�ryhodnou institucí, bude vítaným 
partnerem pro ostatní subjekty ob�anské spole�nosti 1 a bude zvyšovat 
prestiž mimoškolní výchovy ve spole�nosti. 

 

STRATEGICKÉ CÍLE 
  
�RDM vzhledem k odborné kompetenci a schopnosti ú�inné spolupráce, jak 

v praktické, tak teoretické oblasti bude širokou ve�ejností  vnímána jako p�irozený 
obhájce zájm� d�tí a mládeže, na n�jž se m�že kdokoliv s d�v�rou obrátit o 
pomoc nebo s nám�tem na spolupráci �i realizaci projektu. 

 
�RDM významn� p�isp�je ke zvýšení spole�enského uznání dobrovolnické 

práce s mládeží a pro mládež a zejména mimoškolní výchovy. Zna�ná �ást rodi�� 
bude považovat �lenství svých d�tí v n�jakém výchovném sdružení za d�ležitou 
sou�ást jejich  zdravého vývoje a samoz�ejmou pot�ebu. 

 

�RDM zvýší sv�j vliv v oblasti médií - zejména jejich p�sobení na d�ti a 
mládež. V médiích bude tématika d�tí a mládeže pojednávána se srovnatelnou 
vážností a zájmem, jako  je tomu dnes s tématikou pé�e o životní prost�edí.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 spolky, zájmové skupiny (nap�. rodi��), školy, církve, kulturní a charitativní organizace, 
odborné instituce, samosprávu apod.  
 



ZAHRANI�Í NÁM NEBUDE CIZÍ 
(ZAHRANI�Í) 

 
 

VIZE 

�RDM bude oficiálním reprezentantem d�tí a mládeže v �eské 
republice a jejich sdružení na mezinárodním fóru a toto postavení bude 
využívat v jejich prosp�ch.   
 
 

STRATEGICKÉ CÍLE 
 

�RDM získá plné �lenství v Evropském fóru mládeže a bude se aktivn� 
podílet na jeho �innosti, v�etn� uskute��ování jeho projekt� v �eské republice. 
Bude vnímána jako hlavní reprezentant zájm� d�tí a mládeže z �R v zahrani�í.  
 

�RDM bude hlavním partnerem ostatních národních rad mládeže a 
realizátorem  dvoustranných a vícestranných projekt� za �eskou republiku. Bude 
úsp�šn� vyvážet své know-how do zahrani�í. Bude podporovat ú�ast �lenských 
sdružení v mezinárodních aktivitách. 
 

�RDM bude  zajiš�ovat odpovídající informa�ní servis sm�rem vn� a 
dovnit� �eské republiky o aktivitách d�tí a mládeže a pro d�ti a mládež. Zárove� 
bude informovat o problémech, které se v �R i na evropské úrovni oblasti d�tí a 
mládeže týkají, a bude se podílet na jejich �ešení. 
 
 
 
 



 
SPOLE�N� DOKÁŽEME VÍC 

(PARTNE�I) 
 

 
VIZE 

�RDM jako národní rada d�tí a mládeže bude aktivním �initelem p�i 
vytvá�ení reprezentativní platformy NNO v naší zemi. 

 

STRATEGICKÉ CÍLE 
 

�RDM bude udržovat partnerské vztahy s dalšími st�ešními oborovými i 
regionálními institucemi2 s cílem napomoci vytvo�ení skute�n� silné reprezentace 
NNO na celostátní úrovni. V jejím rámci bude rozvíjet prvky spolupráce významné 
pro celý neziskový sektor a zvlášt� pro oblast d�tí a mládeže v �R. 

 
�RDM bude d�ležitým partnerem všem dalším celostátním organizacím a 

institucím pro oblast politiky a koncepce mimoškolní výchovy.  
 
�RDM bude úzce spolupracovat i s krajskými radami d�tí a mládeže, které 

nejsou jejími �leny. Bude posilovat jejich stabilitu s ohledem na reprezentaci 
místních sdružení v nich. 

 
 
 

                                                 
2 sportovní svazy, charitativní organizace, kulturní, ekologické atd. 



NA JEDNÉ LODI SPRÁVNÝM SM�REM 
(�LENSKÁ  ZÁKLADNA  A  ORGANIZACE) 

 
VIZE 

�RDM bude pružnou a efektivní organizací s jasn� stanovenými 
pravidly hry.  

STRATEGICKÉ CÍLE 
�RDM vy�eší pom�r mezi mírou demokrati�nosti a pružnosti a efektivity. 
 
�RDM vytvo�í funk�ní vnit�ní komunika�ní kanály pro možnost rychlé a 

efektivní komunikace jednotlivých sdružení a �ídících orgán� rady.  

�RDM docílí konsensu v otázce kvality �lenské základny a vnit�ních pravidel 
hry (hlasovací a volební systém, kompetence a odpov�dnosti p�edsedy a 
p�edstavenstva, vytvá�ení reprezentativního názoru �RDM a další3) a následn� 
odpovídajícím zp�sobem upraví své stanovy a vnit�ní �ády. 

�RDM bude úzce spolupracovat s krajskými radami d�tí a mládeže.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
3 Nap�. �RDM nep�ipustí �lenství sdružení, jehož cíle nebo �innost jsou v rozporu s posláním a 
zásadami �RDM; bude respektovat naprostou svrchovanost jednotlivých �lenských sdružení apod. 

 



SAMI SOB� 
(SERVIS) 

 
VIZE 

�RDM bude vytvá�et pot�ebné zázemí pro své �leny v oblastech, které 
nejsou schopni zajistit samostatn� a dále tam, kde se to bude jevit jako 
pot�ebné a výhodné.  

 

STRATEGICKÉ CÍLE 
�RDM bude zajiš�ovat základní poradenský a informa�ní servis pro �lenská 

sdružení, a to ve t�ech rovinách: sm�rem k ve�ejnosti, sm�rem ke sdružením a 
mezi sdruženími navzájem. 

�RDM bude realizovat další aktivity ve prosp�ch �lenských sdružení d�tí a 
mládeže obecn� na základ� požadavk� vzešlých ze strany �lenských sdružení, a 
to jednorázov� i dlouhodob�.  

�RDM bude zajiš�ovat spole�né aktivity sdružení d�tí a mládeže v oblasti 
prezentace spole�n� pojmenovaných problém� v oblasti mimoškolní výchovy a 
propagace �innosti sdružení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


