STRATEGIE ČINNOSTI
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

Střednědobé priority
OBLAST - Státní správa a samospráva, a střešní organizace dětí a
mládeže
- svou činností naplňovat strategie MŠMT, KÚ JčK, MM Č.B., ČRDM,
- připravit a realizovat rozměrnou propagaci činnosti sdružení DaM vůči orgánům státní
správy a samosprávy s cílem uznání potřebnosti tohoto neziskového sektoru a uznávání
neformálního vzdělávání,
- iniciovat a uspořádat každoroční setkání se zástupci státní správy,
- připomínkovat a navrhovat změny v legislativě státních správ a schémat financování činnosti stání správy
a samosprávy,
- stát se účastníky (pozorovatelem) jednání dětských parlamentů, středoškolských klubů, vysokoškolské
rady.

OBLAST – Servis členským sdružením
Právo – poradenská činnost v oblasti legislativy pro činnosti DaM.
Ekonomika – zajištění vícezdrojového financování pro činnost DaM.
Vzdělávání – rozvíjet činnost vzdělávacího střediska, pořádání vlastních vzdělávacích kurzů, koordinace
nabídky vzdělávacích kurzů členských sdružení.
Nová členská sdružení – zajištění systému zastupování členských sdružení v orgánech RADAMBUK,
spolupracovat na tvorbě databáze subjektů působících v oblasti DaM, nabídky ubytování na akce DaM,
vzdělávacích akcí, letních táborů, získávání výhod a slev u organizací a firem které mohou členské
sdružení využít pro svou činnost.
Propagace – zvýšení propagace činnosti sdružení DaM na veřejnosti.

OBLAST - Zahraničí
- rozšiřování stávající spolupráce Horní Rakousko,
- rozšiřování stávající spolupráce Dolní Bavorsko,
- navázání nové spolupráce Slovensko.

OBLAST – Projekty
Evropské projekty - využívat finančních zdrojů pro ekonomické zajištění jednotlivých činností RADAMBUK.
Realizace projektů s partnerem E.ON, případně získávat další organizace a firmy pro jednotlivé projekty na
činnost RADAMBUK.
Databáze tábořišť - získat finanční prostředky na dokončení Lokalizace tábořišť, doplnit o nabídku letních
táborů a možnost ubytování na akce a letní tábory DaM.
ICM - iniciovat vznik Informačního centra pro mládež v Českých Budějovicích, spolupracovat s ostatními
ICM v Jihočeském kraji.
Lidské zdroje - zajišťování možnosti provádění školských praxí u jednotlivých členských sdružení, možnost
vzniku odborného pracoviště pro fakulty Jihočeské univerzity a střední školy.
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