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STRATEGIE ČINNOSTI 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 

 

Krátkodobé priority pro období 2013-2014 
 

OBLAST - Státní správa a samospráva, a st řešní organizace d ětí a 
mládeže 
 
- připravit podněty a náměty pro strategii Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
- iniciovat a uspořádat každoroční setkání se zástupci státní správy, 
- navázat komunikaci s dětským parlamentem České Budějovice, středoškolskými kluby v Jihočeském kraji 
a vysokoškolské rady Jihočeské univerzity. 
 
 

OBLAST – Servis členským sdružením 
 
Právo – informační servis pro zavedení Občanského zákoníku platného od 1.1.2014. 
 

Ekonomika – hledání nových zdrojů financování činnosti RADAMBUK. 
 

Vzdělávání – zpracovat novou koncepci činnosti vzdělávacího střediska RADAMBUK. 
 

Nová členská sdružení – získávání výhod a slev u organizací a firem, které mohou členské sdružení využít 
pro svou činnost. 
 

Propagace – zvýšení propagace činnosti sdružení DaM pomocí prostředků Městské hromadné dopravy. 
 
 

OBLAST - Zahrani čí  
 
- příprava Zemské výstavy Horního Rakouska, 
- navázání na spolupráci se sdruženími z Dolního Bavorska, 
- navázání nové spolupráce se sdruženími na Slovensku. 
 
 

OBLAST - Projekty 
 
- využívat finančních zdrojů pro ekonomické zajištění jednotlivých činností RADAMBUK pomocí evropských 
projektů (vzdělávání), 
- Malá energetická akademie – její pokračování v následujících letech, případně přeměna v jiný projekt, 
- ve spolupráci s firmou E.ON realizovat projekt „Půjčovna“ a „ICM České Budějovice“, 
- získávat další organizace a firmy pro projekty „Půjčovna“, ICM České Budějovice“, „Lokalizace tábořišť“ a 
„propagace na vozidlech MHD“, 
- databáze nabídky letních táborů a možnost ubytování na akce a letní tábory DaM, 
- zahájit činnost ICM, zajistit personální zajištění činnosti ICM a finančních prostředků na činnost ICM, 
- zajišťování možnosti provádění školských praxí u jednotlivých členských sdružení, možnost vzniku 
odborného pracoviště pro fakulty Jihočeské univerzity a střední školy. 
 
 
 
České Budějovice 18.12.2012.       Petr Novák, předseda 


