
 

 

 

 

 

 

 

 

Jste spolek, subjekt pracující s dětmi a mládeží? 
Chybí vám informace týkající se dětí a mládeže? 

Chybí vám informační servis ke grantům a dotacím? 
Potřebujete propagaci? Chcete se zviditelnit, prezentovat? 

Potřebujete právní nebo ekonomickou radu? 
Chcete získat zdarma pojištění? 

Chcete se podílet na rozvoji volnočasového sektoru v Jihočeském kraji? 
 

Pak členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje je ten správný krok. 
 

Že jste ještě neslyšeli o RADAMBUK- Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje? 
 

Stačí se podívat na www.radambuk.cz nebo čtěte další informace. 
 
 

Budeme upřímně velmi rádi, stanete-li se členem RADAMBUK, jsme připraveni na spolupráci 
a individuální přístup. Máte-li zájem stát se naším členem nebo máte-li nějaké dotazy, 

kontaktujte nás na e-mail: info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz nebo telefonicky: 775 
644 101, 775 644 003. 
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INFORMACE O RADAMBUK 
 
KDO A CO JE RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE? 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. (dále RADAMBUK) je dobrovolným, 
demokratickým spolkem organizací pracujících s dětmi a mládeží s působností v 
Jihočeském kraji reprezentujícím jejich zájmy. 
RADAMBUK byl založen26.1.2001 jako občanské sdružení s registrací u Ministerstva vnitra 
ČR. V současné době je registrován u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve Spolkovém 
rejstříku pod č.j. L 3164, IČ 26516519. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A 
MLÁDEŽE. 
 
RADAMBUK je střešní organizací spolků dětí a mládeže Jihočeského kraje a působí jako 
servisní organizace. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření 
právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje 
své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.  
 
INFORMAČNÍ SERVIS PRO SPOLKY 
- prezentace spolků - naši členové mohou využívat náš web ke zviditelnění jimi pořádaných 
akcí, 
- granty a dotace (informace o aktuálních výzvách), 
- pozvánky na akce související s volným časem dětí a mládeže, 
- vzdělávání (pozvánky na kurzy a semináře., pořádání vzdělávacích kurzů pro hlavní vedoucí 
táborů, vedoucí dětského kolektivu, instruktory,….), 
- aktuality z MŠMT, JčK, Č.B.,ČRDM, NICM týkající se dětí a mládeže 
- novinky z prostředí RADAMBUK. 
 
POJIŠTĚNÍ ČLENŮ 
Další výhodou v RADAMBUK je pro členy bezplatné Úrazové pojištění a pojištění 
odpovědnosti za škodu sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou, a.s. 
 
KDO MŮŽE BÝT ČLENEM? 
Členství v RADAMBUK je kolektivní. 
Členem RADAMBUK se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského 
zákoníku, která: – má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se Stanovami 
RADAMBUK; – pracuje s dětmi a mládeží, nebo je organizací dětí a mládeže. 
 
NA JAKOU DOBU PLATÍ ČLENSTVÍ? 
Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní 
rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení 
členství do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2. 
 
 



 

 

 
 
 
CO UDĚLAT, ABYSTE SE STALI ČLENEM? 
1) Vyplnit Přihlášku do RADAMBUK a doručit do naší kanceláře spolu s kopií stanov či 
zřizovacího dokumentu, spolu s kopií stanov či zřizovacího dokumentu,  kopií úplného 
výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
$firma, 
2) Na základě Vámi vyplněné Přihlášky odhlasuje předsednictvo RADAMBUK Vaše členství. 
3) Členem RADAMBUK se stáváte ve chvíli, kdy uhradíte členský příspěvek a můžete tak 
využívat všech výhod, které Vám členství přináší. 
4) Jako řádný člen RADAMBUK získáte své registrační číslo a přístupové heslo na neveřejnou 
část webových stránek RADAMBUK. 
 
JAKÁ JE VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A FORMA ÚHRADY? 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků 
od 1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  
Formy úhrady: 
1) na účet - číslo účtu RADAMBUK , zašleme Vám fakturu. 
2) v hotovosti v kanceláři RADAMBUK. 
 
SOUHRN VÝHOD ČLENSTVÍ V RADĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE 
- snadný a bezplatný přístup k informacím, 
- informační servis ke grantům a dotacím, 
- poradenská služba, 
- informace z oblasti vzdělávání, 
- aktualizované legislativní zpravodajství, 
- vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu, 
- prezentace na našich akcích, 
- zviditelnění Vašeho spolku prostřednictvím webu RADAMBUK, 
- bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 
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