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I. 
 

VÝCHOZÍ  SITUACE  V JIHOČESKÉM KRAJI 
 

Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji na následující čtyřleté 
období vychází ze schválené „Koncepce státní politiky v oblasti dětí a mládeže do roku 2007“ 
(usnesení vlády ČR č.343/2003), která ukládá mimo jiné městům, obcím a krajům 
rozpracovat úkoly do vlastních střednědobých koncepčních dokumentů v souladu 
s konkrétními regionálními  podmínkami. 

Je rovněž  v souladu s evropskou legislativou a mezinárodními smlouvami, ke kterým 
ČR přistoupila. Jedná se především o „Úmluvu o právech dítěte“, vyhlášenou pod č.104/1991 
Sb. a „Smlouvu o založení evropských společenství“, článek 149 a 150 (Official Journal C 
325 z 24.12.2002). Dalším dokumentem je „Bílá kniha Evropské komise: Nový podnět pro 
evropskou mládež“ (COM –2001-681) a Usnesení Rady EU o obecných cílech pro participaci 
a informovanost mladých lisí (2003/C-295/04). 

Podle právního řádu České republiky lze o dítěti hovořit do 18 let věku (nabytí právní 
způsobilosti) a o mládeži do 26 let věku. V rámci koncepčních materiálů Evropské unie je 
jako mládež označována skupina obyvatelstva  od 15 do 24 let věku.  

Děti a mládež představují sociální skupinu, zatěžovanou ve zvýšené míře negativními 
společenskými jevy a ohroženou ve vyšší míře sociální exkluzí. Úkolem veřejné správy je 
působit proti tomuto ohrožení a pomocí komplexních opatření podporovat všestranný, 
plnohodnotný rozvoj dětí a mládeže. Opatření zahrnují také děti a mládež se zdravotním, 
sociálním nebo jiným znevýhodněním a jsou orgány veřejné správy přiměřeně metodicky a 
finančně podporována.  

Zajištění ochrany práv dětí a mládeže a příznivých podmínek pro jejich zdravý rozvoj je 
trvalou prioritou při tvorbě koncepčních materiálů, legislativy a vydávání rozhodnutí ve 
věcech, které mají dopad na děti a mládež. Novou výzvou pro orgány veřejné správy je 
možnost zapojit děti a mládež  jako aktivní účastníky přímo do procesů rozhodování o věcech 
veřejných. Prostor pro vyjádření názorů a námětů ze strany dětí a mládeže a jejich spoluúčast 
na společenském dění výrazně přispívá k tomu, že se děti a mládež stávají  aktivními občany, 
kteří umí převzít vlastní odpovědnost a sdílet demokratické hodnoty.    

Děti a mládež v Jihočeském kraji představují výraznou demografickou skupinu, která 
podle Krajské reprezentace Českého statistického úřadu tvoří 206 034 obyvatel  z celkového 
počtu  625 541 obyvatel Jihočeského kraje  (k 31.12.2003), tj. celou jednu třetinu populace.   

Jihočeský kraj odpovídá v souladu se zákonem o krajích (č.129/2000 Sb.) za komplexní 
rozvoj svého území. Vytváří proto v rámci výkonu samostatné působnosti strategické a 
koncepční materiály vycházející z Plánu rozvoje kraje. 

Problematika dětí a mládeže byla doposud odděleně zpracována jako součást 
 následujících koncepčních materiálů: 

 
1. Děti, mládež a Jihočeský kraj  

Program rozvoje kraje (č. 81/2001/ZK) 
 

2. Děti, mládež a prevence drogových závislostí  
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Jihočeského kraje na období  
2002 – 2004 (č.498/2002/ZK) 
 
3. Děti, mládež a vzdělávání 
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v kraji  
(č.40/2003/ZK) 
4. Děti, mládež a sport 
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji (č.10/2003/ZK) 
 
5. Sociálně právní ochrana dětí 
Koncepce sociálně právní ochrany dětí na území Jihočeského kraje (č.89/2003/ZK) 
 
6. Děti, mládež a životní prostředí 
Systém podpory ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) a informování veřejnosti o      
stavu životního prostředí Jihočeského kraje  (č.č.53/2003/ZK) 
 
7. Děti, mládež a zájmové vzdělávání 
Koncepce dalšího rozvoje školských zařízení poskytující zájmové vzdělávání v Jihočeském 
kraji  (č.927/2003/RK) 
 

II. 
 

INSTITUCE  A ORGANIZACE  VEŘEJNÉHO  A  NEZISKOVÉHO  SEKTORU  
 A  JEJICH  VZTAH  K PRÁCI  S DĚTMI  A  MLÁDEŽÍ 

 
Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou školská zařízení zájmového vzdělávání – 

střediska volného času (domy dětí a mládeže). Převážně v pravidelných kroužcích mohou 
děti a mládež rozvíjet své dovednosti a talent v mnoha oblastech. Jihočeský kraj je 
zřizovatelem 10 domů dětí a mládeže, které nabízejí aktivity pro mimoškolní zájmovou 
činnost a jejich síť je v současné době považována za optimální. Další 4 domy dětí a mládeže 
jsou provozovány jinými zřizovateli. 

Školní družiny a školní kluby při některých základních školách mohou být místem, 
kde děti školního věku tráví kvalitně svůj volný čas. Na pořadu dne je otázka dalšího 
vzdělávání pracovníků školních klubů a školních družin, jehož cílem je posílit výchovně – 
vzdělávací složku těchto institucí a překonat tak obraz školní družiny či klubu jako pouhého 
místa pro „hlídání“ dětí. 

Nezastupitelnou roli v systému práce s dětmi a mládeží mají tzv. nestátní neziskové 
organizace, které rozdělujeme podle způsobu (charakteru) práce s dětmi a mládeží na 
organizace dětí a mládeže, jejichž členská základna je tvořena minimálně ze 2/3 přímo dětmi 
a mládeží do 26 let, a na organizace pracující s dětmi a mládeží, které nemají takto 
tvořenou členskou základnu, ale ve stanovách nebo ve zřizovací listině je rovněž deklarována 
práce s dětmi a mládeží. 

Tyto organizace budou dále bez ohledu na svou právní formu v této strategii  
označovány jako organizace dětí a mládeže nebo organizace pracující s dětmi a mládeží.  

U obou typů organizací se lze setkat s třemi možnými právními formami: 
1. občanské sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. 
2. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb. 
3. účelové zařízení církve podle zákona č.3/2002 Sb. 
Tyto organizace budou dále bez ohledu na svou právní formu v této strategii  

označovány jako organizace dětí a mládeže nebo organizace pracující s dětmi a mládeží.  
V celorepublikových studiích, které byly základem pro státní koncepci, se uvádí, že 

okolo 11% dětí a mládeže je organizováno v dětských a mládežnických organizacích, ale  
jejich činnost má dosah až na 20% populace do 26 let. Jejich vliv na mladou generaci je 
proto třeba považovat za významný. Podle údajů Krajské reprezentace ČSÚ v Českých 
Budějovicích  je jich v Jihočeském kraji jako právních subjektů evidováno 148. 
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Jedním z pilířů politiky Jihočeského kraje je podpora základního chodu stávajících 
organizací dětí a mládeže a materiálně technických prostředků k udržení jejich současné 
nabídky velmi kvalitních činností pro děti a mládež. V rámci dotací Jihočeského kraje  je dále  
podporován rozvoj jejich aktivit směrem k neorganizovaným dětem a mládeži a veřejnosti a 
získávání odpovídající kvalifikace pro výkon dobrovolné práce s dětmi a mládeží.  

Jedním z dalších záměrů Jihočeského kraje je podporovat rozšiřování informačního 
servisu ve směru k dětem a mládeži (kvantitativně i kvalitativně), zlepšit informovanost 
mladých lidí a umožnit jim snadný přístup k informacím a informačním službám a jejich 
ekonomickou dostupnost. 

Významnou úlohu v této oblasti mají informační centra mládeže. Na území 
Jihočeského kraje existují v současné době pouze tři informační centra mládeže (ICM České 
Budějovice, ICM Český Krumlov a ICM Tábor), která jsou sdružena v celorepublikové 
Asociaci ICM a která poskytují komplexní informační servis dle jednotné metodiky. 
Specifické informace pro děti a mládež zaměřené zejména na oblast soutěží a nabídku 
pravidelných zájmových i jednorázových volnočasových spontánních aktivit nabízejí 
především domy dětí a mládeže, školy, kulturní střediska a informační střediska obcí a měst. 
          V Jihočeském kraji můžeme sledovat také další trendy při práci s dětmi a mládeží jako 
vznik tzv. klubů otevřených dveří, sloužících potřebám neorganizovaných dětí a mládeže. 
Poptávka po těchto typech zařízení, zejména ze strany „teenagerovské“ mládeže, narůstá. 
Tento trend je způsoben zejména tím, že existuje určitý podíl dětí a mládeže s nezájmem o 
pravidelnou zájmovou činnost v oddílech dětských a mládežnických organizací, v kroužcích 
domů dětí a mládeže, ve středoškolských klubech nebo sportovních organizacích. Nabídka 
klubů otevřených dveří často zaujme i tzv. „konfliktnější“ či „méně přizpůsobivou“ mládež, 
která má tendenci se vyhýbat osvědčeným činnostem. Kluby proto musí mít personální 
zabezpečení nejen z řad dobrovolníků, ale i pracovníků s odbornou přípravou. 
          Činnosti založené na principu otevřeného klubu pro mládež v současné době zajišťují  
například ICM Tábor – projekt Klub středoškolské a vysokoškolské mládeže, Volnočasový 
klub Vltava – Pionýrská skupina Draci, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže. 
         Pro zastupování společných zájmů a prezentaci činnosti vůči veřejnosti a orgánům 
veřejné a státní správy mohou organizace vytvářet na základě dobrovolného členství tzv. 
„střešní“ organizace. Střešní organizace jsou odborným partnerem vždy tam, kde se jedná o 
diskusi koncepčních záležitostí ovlivňující cílovou skupinu. V tomto smyslu má práce Rady 
dětí a mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK) v posledních letech tendenci 
kvalitativního růstu a stává se důstojným a skutečně reprezentativním orgánem pro jednání 
nejen se zástupci měst a kraje, ale i v mezinárodním měřítku. Model „komunitního 
plánování“(spolupráce orgánů veřejné správy, neziskových organizací a příp. podnikatelských 
subjektů na projektech obecného zájmu) je považován za nosnou myšlenku také při realizaci 
projektů v rámci evropských strukturálních fondů.   

Podpora činnosti a projektů  výše zmíněných typů organizací ze strany Jihočeského 
kraje je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích (§ 59 odst. 2 písm.a) a je v současné 
době obecně upravena v materiálu „Zásady a pravidla pro poskytování podpor Jihočeského 
kraje“ (č.17/03), schválených usnesením zastupitelstva kraje č. 255/2003/ZK dne 14.10.2003 
v platném znění.  

Z rozpočtu Jihočeského kraje bylo prostřednictvím dotační politiky na volný čas dětí a 
mládeže  v roce 2003 poskytnuta celková suma 1 330,4 tis.Kč, v roce 2004 došlo k nárůstu   
na 1 624,0 tis.Kč a pro rok 2005 je v rozpočtu vyčleněna částka 2 000,0 tis.Kč. Podpora 
mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže je samostatnou tématickou skupinou (finanční 
prostředky jsou schvalovány v rámci § 3429), prostředky na tělovýchovu a sport (včetně 
mládežnického sportu) jsou vedeny rovněž jako samostatná skupina (finance na § 3419).  

    Kraj je jako zřizovatel a poskytovatel podpor z vlastního rozpočtu schopen aktivně  
ovlivňovat a podporovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež na svém území. 
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Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež má příznivý dopad na atraktivitu regionu, 
zejména s ohledem na potřeby mladých rodin. Dostatečné možnosti pro využití volného času 
jsou také považovány za jeden z nástrojů nespecifické primární prevence společensky 
nevhodných jevů u dětí a mládeže. 

Podobné výchozí postavení jako kraj mají také obce. Také u nich dosud není zákonně 
definována povinnost monitorovat a podporovat rozvoj volnočasových aktivit. Přesto 
podporují obecní samosprávy „spolkovou“ činnost a kulturní dění v obci. Rozsah této 
podpory včetně jejího finančního vyjádření má široké spektrum od jednorázové podpory 
oslavy „Dne dětí“ až ke specializovaným každoročně vyhlašovaným grantovým programům.       

 
III. 

 
SWOT ANALÝZA PRIORITNÍCH OBLASTÍ 

 
1. Mimoškolní přímá práce s dětmi a mládeží  

 
Silné stránky 
- území Jihočeského kraje je plošně a téměř rovnoměrně pokryto činností organizací dětí a 

mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží  
- v kraji působí na demokratickém a samosprávném způsobu ustavená Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje jakožto střešní orgán pro všechny subjekty, které projeví zájem o 
členství; Rada je reprezentativním zastoupením organizací dětí a mládeže a organizací 
pracujících s dětmi a mládeží  

- nabídka pravidelných zájmových i nepravidelných (jednorázových) aktivit je dostupná a 
přiměřeně propagovaná  

- aktivity pro děti a mládež jsou tradičně kvalitně personálně zajištěny a částečně i po 
stránce materiálně technické   

 
Slabé stránky 
- nabídky k pravidelné zájmové činnosti jsou akceptovány spíše dětmi mladšího školního 

věku, s rostoucím věkem zájemců o tyto aktivity ubývá  
- nabídka aktivit pro neorganizované děti a mládež není dostatečně široká  
- nabídka pro rizikové skupiny dětí a mládeže je nedostatečná  
- většina organizací se potýká s nedostatkem prostředků potřebných na běžný provoz 

(úhrada provozu kluboven, obnova a doplňování základního vybavení), a v této souvislosti 
se tudíž nedostávají prostředky na vlastní rozvoj činnosti  

- stát žádným způsobem nemotivuje dobrovolné vedoucí mimoškolních kolektivů dětí a 
mládeže k vykonávání této obecně prospěšné činnosti  

 
Příležitosti  
- rozšíření nabídky většího počtu subjektů o otevřené a příležitostné aktivity pro děti a 

mládež  
- vytvoření nabídky atraktivních aktivit pro věkovou skupinu mládeže nebo mladých 

dospělých jako aktivní prvek prevence sociálně patologických jevů  
- rozvoj aktivit pro předškolní a mladší děti  
- možnost rozvoje a zkvalitnění činnosti  organizací dětí a mládeže a organizacích 

pracujících s dětmi a mládeží pomocí vytvoření systému pravidelných finančních podpor 
stávajícím organizacím dětí a mládeže i subjektům pracujícím s dětmi a mládeží  
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Ohrožení 
- některé zákonné úpravy ze strany státu, které můžou negativně zasáhnout do činnosti 

mimoškolních kolektivů dětí a mládeže  
- nedostatek koordinace volnočasových nabídek pro děti a mládež v rámci komunit (možné 

napětí DDM versus ŠD a ŠK versus občanská sdružení)  
- v rámci komunit nedostatek dobrovolných vedoucích dětských kolektivů   

 
 

2. Informace pro děti a mládež 
 
Silné stránky 
- existence informačních center různých zaměření v kraji 
- zájem mladých lidí pracovat s moderními informačními technologiemi 
 
Slabé stránky 
- na úrovni kraje není zpracován jednotný systém zakládání ICM, jejich vzájemného 

propojení a propojení se stávající sítí ICM včetně zajištění jejich pravidelného financování 
- nedostatečná technická a programová vybavenost některých škol a organizací 
- nižší informovanost mládeže o nabízených možnostech 
- garance  informačního servisu pro děti a mládež v přiměřené formě a rozsahu, doplněného 

o místní a regionální informace 
 
Příležitosti 
- existence tří Informačních center mládeže na území Jihočeského kraje s jednotnou 

metodikou  
- možnost zapojit do informačního systému další aktéry práce s dětmi a mládeží 

v Jihočeském kraji, např. občanská sdružení nebo střediska volného času, obce a města 
 
Ohrožení 
- obsah informací získávaný ze všech médií nesmí negativně narušovat psychický vývoj 

dětí a mládeže a musí být přizpůsoben jejich úrovni chápaní 
- nesystémová podpora provozních činností informačních center pro mládež 
 

3. Znalosti o dětech a mládeži 
 
Silné stránky 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR věnuje v souvislosti s tvorbou státní 

politiky v oblasti dětí a mládeže velkou pozornost výzkumům a je k dispozici řada 
celorepublikových tématicky zaměřených studií 

- také Institut dětí a mládeže MŠMT se věnuje výzkumům v oblasti volný čas dětí a 
mládeže a publikuje jejich výsledky 

 
Slabé stránky 
- v současné době nejsou vytvořeny srovnatelné studie, které by zachycovaly regionální 

stav 
- chybí také informace o dětech a mládeži z menšinových skupin populace 
 
Příležitosti 
- nadále využívat možností cíleného získávání regionálních údajů od Krajské reprezentace 

Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích 
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- nadále shromažďovat cíleně údaje od subjektů, které se věnují dětem a mládeži (občanská 
sdružení) a jejich střešních orgánů 

- vyhledat vědecké pracoviště v Jihočeském kraji, které má zájem se tématu věnovat a 
podporovat formou projektů vědeckou práci v této oblasti 

 
Ohrožení 
- navržená a přijatá opatření pro oblast dětí a mládeže nebudou správně zaměřena na 

potřeby cílové skupiny a jejich účinnost bude výrazně menší 
 
 

4. Participace - 
aktivní spoluúčast dětí a mládeže na veřejném a politickém životě 

 
Silné stránky 
- existence stávajících samosprávných aktivit studentů na úrovni středních škol (v roce 

2002 bylo na středních školách zřizovaných Jihočeským krajem již 12 samosprávných 
studentských rad) 

- aktivity Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje ve směru k orgánům kraje, měst, ke 
školám a k veřejnosti 

- podpora myšlenky participace politickými zástupci na lokální úrovni (př. „Dětské 
zastupitelstvo“ v Českých Budějovicích a Táboře) 

 
Slabé stránky 
- zřizování dětských a studentských rad, funkcí mluvčích dětí a mládeže atd. není 

legislativně zakotveno, možnost zřízení je dobrovolná 
- povědomí o cílech a způsobech participace dětí a mládeže ve společnosti je vzhledem 

k vývoji do roku 1989 spíše nízké 
- fungování veřejné správy a procesů politického rozhodování nejsou pro děti a mládež 

vždy čitelné a pochopitelné 
- není dostatečně využíván potenciál stávajících Informačních center pro mládež 
 
Příležitosti 
- využít stávajících struktur a nabídek pro participaci dětí a mládeže, ať již na úrovni škol, 

občanských sdružení nebo jiných modelů na místní úrovni 
- využívat ve všech typech organizací možností zapojení dětí a mládeže při rozhodovacích 

procesech nebo vlastní činnosti (prostor pro projektovou činnost mladých lidí) 
- fungující modely trvale podporovat a předávat jejich know-how na další zájemce 
- pokusit se pedagogicky přiměřenými metodami přiblížit dětem a mládeži fungování 

veřejné správy a principy politického života v Jihočeském kraji  
- trend vzniku otevřených a nízkoprahových klubů pro neorganizovanou mládež 
 
Ohrožení 
- nezájem o veřejné dění a nechuť zapojit se vlastními silami do budování místní komunity 

vedou k lhostejnosti a apatii občanů 
- u dětí a mládeže se tento nezájem může pod vlivem prostředí stát impulzem pro příklon 

k extremismu a členství v anarchistických hnutích 
- vzrůstá počet skupin, které nejsou schopny samostatně řešit své sociální problémy a 

kterým hrozí sociální vyloučení 
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5. Dobrovolnictví 
 
Silné stránky 
- dobrovolnictví má díky spolkové činnosti bohatou tradici, kterou lze v následujícím 

období rozvíjet  
- převážná většina vedoucích mimoškolních kolektivů dětí a mládeže jsou dobrovolníci, 

kteří tuto veřejně prospěšnou činnost vykonávají ve svém volném čase bez nároku na 
jakoukoliv odměnu   

- někteří dobrovolníci se věnují kromě jiného také ohroženým nebo znevýhodněným 
skupinám obyvatelstva  

- tito lidé přinášejí do dobrovolné práce své znalosti a dovednosti, které využívají ve 
prospěch jiných a předávají je dalším  

- kromě dospělých dobrovolníků věnujících se práci s dětmi a mládeží působí v různých 
oblastech (sociální péče, ochrana přírody, …) jako dobrovolníci i mládež  

- rozvoj znalostí a dovedností a zvýšení motivace mladých dobrovolníků umožňuje 
program EU Mládež, jehož součástí je mimo jiné i Evropská dobrovolná služba 
umožňující stáže dobrovolníků v NNO v jiných zemí EU  

 
Slabé stránky 
- dobrovolná práce není  v České republice společensky příliš uznávána 
- rozvoj dobrovolnictví je limitován vysokými nároky na znalosti právních předpisů  
- dobrovolnictví představuje pro dobrovolníka zásah do průběhu studia nebo výkonu 

zaměstnání  (uvolňování zaměstnanců)  
- znalosti a dovednosti získané při dobrovolné práci nejsou zatím uznávány jako  obohacení 

profesní přípravy, srovnatelné s akreditovaným studiem nebo praxí  
- je nezbytné, aby rostoucí regulační opatření v české legislativě byla vyvažována 

motivačními opatřeními a formální i finanční podporou dobrovolných iniciativ občanů 
včetně iniciativ dětí a mládeže  

- málo organizací, které získaly statut Hostitelské a vysílající organizace Evropské 
dobrovolné služby Programu Mládež 

 
Příležitosti  
- dobrovolná práce velmi zásadním způsobem zvyšuje praktické, odborné a sociální 

kompetence dobrovolníků a měla by být vnímána a podporována jako jedinečná možnost 
neformálního vzdělávání 

- rozvoj dobrovolnictví je jednou z podmínek pro rozvoj občanské společnosti, vedoucí k  
přijetí spoluzodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme  

 
Ohrožení 
- oblast dobrovolné práce a zejména dobrovolné práce s dětmi a mládeží je z důvodu 

kontroly kvality regulována stále větším množstvím normativů ze strany orgánů státní 
správy, což může vést ve svém důsledku k poklesu motivace dobrovolníků  

- sílící společenské klima, že lidé by se měli starat hlavně sami o sebe 
 

6. Výměny dětí a mládeže a mezinárodní spolupráce 
 
Silné stránky 
- výhodná geografická poloha a historické vazby Jihočeského kraje 
- rozvinutá politická, institucionální i občanská spolupráce se sousedními regiony Horní a 

Dolní Rakousko a Dolní Bavorsko 
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- koordinační role Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
- spolupráce s dalšími evropskými regiony je součástí Koncepce vnějších a zahraničních 

vztahů Jihočeského kraje 
- existence regionálních zastoupení Programu Mládež při Informačních centrech pro mládež 

Tábor a České Budějovice 
- zkušenosti zřizovatelů jihočeských ICM s evropskými výměnami 
 
Slabé stránky 
- u některých skupin obyvatelstva přetrvávají klišé a předsudky ohledně cizinců a jiných 

kultur 
- při plánování mezinárodních aktivit hraje negativní roli často jazyková bariéra 
- nejsou odstraněny všechny administrativní překážky pro rozvoj mobility 
 
Příležitosti  
- vstup České republiky do Evropské unie otevírá prohloubenou možnost regionální 

spolupráce mezi organizacemi, školami a dalšími subjekty 
- existuje řada národních a evropských programů, které mohou být zdrojem financování 

výměn a setkávání dětí a mládeže, popř. pedagogů a vedoucích dětských a mládežnických 
kolektivů 

- nové možnosti mobility uvnitř Evropské unie kladou požadavky na zprostředkování 
jazykových a interkulturních dovedností dětem a mládeži, jak v rámci formálního, tak i 
neformálního vzdělávání  

 
Ohrožení 
- nedostatečná integrace dětí a mládeže do nových možností v EU v oblasti vzdělávání, 

kultury a profesní kvalifikace  
- nedostatečné sdílení společných evropských hodnot a myšlenek 

 
 

IV. 
 
Střednědobá opatření k zajištění podpory práce s dětmi a mládeží na období 2009 - 2012 
 
A. Monitoring a informační servis 
 
A.1. Shromažďování informací a mapování situace v regionu – vedení krajské databáze 
 
A.1.1. Pravidelně aktualizovat krajskou databázi údajů o mládeži. Při aktualizaci využívat 

údaje získané od žadatelů v rámci dotačních titulů Jihočeského kraje, od Rady dětí 
a mládeže a Informačních center pro mládež.  

 
A.1.2. Aktualizovat průběžně krajskou databázi otevřených klubů pro mládež v Jihočeském 

kraji. 
 
A.1.3. Zmapovat míru návštěvnosti otevřených  klubů. 
 
A.1.4. Pokračovat ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU v zadávání konkrétních 

seminárních i diplomových prací se zaměřením na konkrétní terénní výzkum v oblasti 
zájmové činnosti dětí a mládeže.  
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A.1.5.Využívat výsledků výzkumné činnosti prováděné v rámci zpracovávání diplomových 
prací. 

  
A.1.6. Prohloubit a nadále zkvalitňovat přístup k informacím, poradenským službám 

o vzdělávání a možnosti zaměstnání i k informacím o nabídce jednorázových 
volnočasových aktivit a pravidelné zájmové činnosti. 

 
A.2.  Analýza a třídění informací  
 
A.2.1. Vytvářet interní analýzy z oblasti zájmové činnosti mládeže pro zajištění úkolů 

vyplývajících z přenesené i samostatné působnosti orgánů kraje i obcí a měst 
Jihočeského kraje.  

A.2.2. Meziročně vyhodnocovat a srovnávat informace o vývoji aktuálních potřeb v oblasti 
podpory práce s dětmi a mládeží. 

 
A.2.3. Na základě získaných informací a jejich vyhodnocení podchytit a podporovat širší 

trendy v oblasti využití volného času dětí a mládeže na území Jihočeského kraje 
s rozlišením poptávky po pravidelné zájmové činnosti a poptávky po jednorázových 
aktivitách pro neorganizované děti a mládež.  

 
A.3.   Přenos informací 
 
A.3.1. Pokračovat ve využívání všech stávajících informačních kanálů (neveřejné stránky 

škol, oficiální stránky Jihočeského kraje, samostatná příloha ČB listů - Jihočeské listy, 
informační zpravodaje táborského a krumlovského ICM, informační listy pro starosty 
měst a obcí JČK, informační střediska měst apod.) k tomu, aby informační servis svou 
formou a rozsahem  zahrnoval všechny věkové i zájmové skupiny dětí a mládeže, 
rodičovskou a odbornou veřejnost (pracovníky s mládeží, pedagogy atd.) i orgány 
veřejné správy. 

 
A.3.2. Navrhnout i možnost případného využití vlastní publikační činnosti kraje. 
                 
 
B.    Koordinace 
 
B.1. Vytvoření platformy pro prezentaci zájmů rozmanitých organizací a institucí činných 
v oblasti volného času dětí a mládeže 
 
B.1.1. Garantovat rovný přístup ke všem organizacím bez rozdílu zaměření a velikosti 

členské základny. 
 
B.1.2. Spolupracovat se všemi střešními orgány jednotlivých sdružení jako s odbornými 

partnery oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu. Pokračovat zejména v dosavadní 
pravidelné spolupráci se zástupci Radambuku. 

 
B.1.3. Na základě vzniklých požadavků ze stran subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí 

a mládeže zřizovat neformální odborné skupiny za otevřené účasti všech stran 
k diskusím o konkrétní problematice dětí a mládeže v Jihočeském kraji a případné 
výměně zkušeností.  

 



STRATEGIE PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOČESKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2009 - 2012 
 

11 

B.1.4. Na vyžádání měst a obcí Jihočeského kraje podávat konkrétní informace 
o možnostech spolupráce při podpoře zájmových aktivit dětí a mládeže. 

 
 B.2.  Odborné poradenství  
 
 B.2.1. Soustřeďovat pozitivní návody a příklady z praktické činnosti a v dohodě 

s jednotlivými subjekty zprostředkovávat předávání „know-how“  
 
 B.2.2. Průběžně studovat aktuální legislativní normy týkající se práce s dětmi a mládeží 

a následně poskytovat všem subjektům poradenství, nebo odkazovat na další 
poradenské instituce  

 
 
C.   Aktivní politika Jihočeského kraje 
 
C.1.  Společenská a ekonomická podpora práce s dětmi a mládeží 
 
C.1.1. Aktualizovat střednědobá opatření „Strategie podpory práce s dětmi a mládeží 

v Jihočeském kraji“ na období 2009 až 2012 a pokračovat tím v morální a společenské 
podpoře politické reprezentace kraje vůči této veřejně prospěšné občanské aktivitě 
včetně vůle každoročně tyto aktivity podporovat i ekonomicky formou samostatné 
kapitoly v krajském rozpočtu. 

 
C.1.2. Pokusit se ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy zlepšit společenské 

podmínky pro práci s dětmi a mládeží se zaměřením především na uznání 
dobrovolnické práce jako plnohodnotné kvalifikace pro profesní život. 

C.1.3. Pokračovat v každoročním vyhlašování uceleného dotačního titulu v gesci OŠMT 
„Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží“ (dále jen PPM) 
s finančním objemem obsaženým ve střednědobém rozpočtovém výhledu kraje. 

 
C.1.4. Pokračovat v každoročním vyhlašování specifického grantu v rámci Programu rozvoje 

kraje (dále jen PRK) z prioritní osy č.2 „Lidské zdroje a sociální soudržnost“, a sice 
v rámci opatření 2.4. „Podpora volnočasových aktivit“ s finančním objemem 
obsaženým ve střednědobém rozpočtovém výhledu kraje. 

 
C.1.5. Jednotlivé dílčí programy v rámci PPM i granty v rámci PRK navrhovat tak, aby 

reagovaly na prioritní oblasti SWOT analýzy obsažené v této strategii a přispívaly tak 
k řešení uvedených slabých stránek a k omezení uvedených možností ohrožení, příp. 
posilování silných stránek a využití příležitostí. Tyto návrhy pravidelně konzultovat se 
zástupci subjektů z oblasti práce s dětmi a mládeží jak formou elektronické diskuse, 
tak i projednáváním na akcích pořádaných Radambukem. 
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V. 
 

Přílohy 
 

Vývoj členské základny na příkladě České tábornické unie - Jihočeské oblasti
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Členská základna Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje – RADAMBUK 
(stav k datu 31. 12. 2004) 

    
        

P.č. Název sdružení Počet jednotek do 15 let 15-18 let 18-26 let nad 26 let Celkem 
1. Český svaz ochránců přírody 12 162 41 0 0 203 
2. Kynologické sdružení 1 6 2 2 3 13 

3. 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska 212 1604 486 175 125 2390 

4. Zálesák 1 39 11 16 14 80 
5. Krajská rada Pionýra 36 956 153 163 255 1527 
6. DDM České Budějovice 183 1856 194 22 0 2072 
7. DDM Veselí nad Luž. 39 358 15 0 33 406 
8. Salesiánské středisko mládeže 50 413 147 75 0 635 
9. Salesiánské hnutí mládeže-ČB klub 72 135 52 20 8 215 

10. Azimut 3 73 27 39 13 152 
11. Klub malých debrujárů 11 132 25 29 9 195 
12. Duha - HUSOT 1 16 2 3 1 22 
13. Junák - OR Č.Budějovice 7 309 181 134 194 818 
14. Česká tábornická unie 31 1352 0 119 95 1566 
15. M-tes 1 0 0 0 5 5 
16. DDM Tábor 69 649 68 0 0 717 
17. Táborité SŽK 1 22 3 4 0 29 

        
  CELKEM 730 8082 1407 801 755 11045 

 


