NEJDŘÍV TROCHU HISTORIE...
Krajské rady dětí a mládeže byly ustavovány z podnětu ČRDM v letech 2000 a 2001 jako střešní organizace
sdružení dětí a mládeže v regionech současně se vznikem Krajských úřadů, aby se staly přirozeným mluvčím
těchto organizací a hájily jejich oprávněné zájmy...

KDO JSME ?
♦ demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích

♦ plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami
♦ posláním RADAMBUKu je podporovat v duchu "Úmluvy o právech dítěte" oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze
napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

JAK NA TO – aneb co chceme
•

své poslání naplňuje RADAMBUK tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních,
hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost.

•

RADAMBUK zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Rok 2009
Tento rok byl rokem snahy o stabilizaci funkce krajské rady, ale i rokem hledání nových cest a
směrů možného vývoje. Stabilizovalo se akreditované středisko vzdělávání, spolupráce s Krajským
úřadem, štáb akcí pro veřejnost. Intenzivně pokračoval vznik komory krajských rad při ČRDM jako
partner pro vyjednávání s MŠMT. V oblasti vývoje jsme pokračovali zejména v programu
realizovaném s firmou E.ON – Malá energetická akademie, dále jsme rozvíjeli vzdělávání v oblasti
Environmentální výchovy, nezanedbatelný byl další rozvoj v oblasti zahraniční spolupráce
s konkrétními partnery v Horním Rakousku. Zajímavým novým projektem pak se jeví být akce Svět
her.
Naopak neúspěšní jsme byli ve snaze o pokračování v projektu Lokalizace tábořišť, nastartování
krajského vzdělávacího centra Maják.
Současně to byl rok změny stanov, stěhování a pozvolné obměny kádrů kanceláře RADAMBUK.
V průběhu roku jsme pak spolupracovali s krajským úřadem na přípravě a úpravě programů pro rok
2010, připravovali projekty na další období, prohlubovali kontakty s novým vedením Jč Kraje.

VÝZNAČNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST
BAMBIRIÁDA 2009 – 4. až 7. června
Prezentace činnosti občanských sdružení, středisek volného času a dalších organizací, které pracují ve volném
čase s dětmi a mládeží. Akci v Českých Budějovicích zaštítili: hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a
primátor Statutárního města Českých Budějovic Mgr. Juraj Thoma. Počet lidiček, kteří prošli letošní
Bambiriádou je 17 263, potýkali se s 101 disciplínami, které jim připravilo 350 organizátorů z 16 organizací.

NAJDI SI SVÉHO KONÍČKA 2009 - 9. září
Náborová prezentace dětských a mládežnických organizací působících na území města České Budějovice
s ukázkami jejich charakteristických činností, která měla tentokrát nepříliš výraznou účast sdružení i
návštěvníků (cca 150 účastníků).

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE – školní rok 2009/2010
Volnočasová linie Malé energetické akademie společnosti E.ON je soutěž o hodnotné ceny pro děti a mládež.
Zúčastnit se mohou v kategoriích: jednotlivci, malé či velké skupiny a nově v další kategorii třídní kolektiv.
Soutěž se v roce 2009 rozšířila i do kraje Vysočina, ale RADAMBUK nadále zůstává hlavním koordinátorem celé
akce. Celá soutěž probíhá na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz.

VÝCHOVA VEDOUCÍCH
V oblasti výchovy vedoucích a jejich vzdělávání jsme úspěšně pokračovali v programu Středisko
vzdělávání vedoucích dětských kolektivů. Ve vazbě na připravované grantové programy EU
Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme se stali partnery a konzultanty jak na úrovni kraje, tak
republiky (NIDM, ČRDM). I v roce 2009 jsme byli akreditovaným střediskem vzdělávání vedoucích
dětských kolektivů. Vzdělávací středisko MAJÁK realizovalo tyto konkrétní vzdělávací akce:




JVVZ - 3. - 5. dubna – Velké Skaliny u Kaplice




Školení instruktorů - 18. – 19. dubna - České Budějovice

Jihočeská vzájemná výměna zkušeností - seminář vedoucích dětských a mládežnických
kolektivů Jihočeského kraje. Součástí akce byly různé metodické ukázky, diskusní fóra
a přednášky. Letos s mottem : „Připravujeme dokonalý oddílový rok“. Letošní JVVZku
navštívilo 78 lidiček

Školení oddílových vedoucích - 25. – 26. dubna – České Budějovice
V rámci vzdělávacího střediska Maják prošlo v roce 2009 školením Hl.vedoucí dětských táborů 20 lidiček, 14 lidiček školením oddílových vedoucích a
další 18 lidí prošlo školení rádců a instruktorů.

PROJEKT MAPOVÁNÍ TÁBOŘIŠŤ A ZÁKLADEN S VAZBOU NA CZS
Každoročně o prázdninách táboří v přírodě desetitisíce dětí na letních táborech. Jejich základny jsou většinou
sezónní, některé z nich i obtížně dostupné a nemají adresu. Proto vznikl projekt Mapování tábořišť, který si klade
za cíl dětem a mládeži ve volnočasových aktivitách v průběhu letních prázdnin zajistit větší bezpečí, efektivnější
první pomoc a rychlejší evakuaci při různých živelních katastrofách (požáry, povodně, vichřice a jiné). Po úspěšném
roce 2008, kdy se nám podařilo na základě „objednávky“ od Jč kraje lokalizovat tábořiště v cca jedné třetině

jihočeského kraje - se nám bohužel nepodařilo najít pro rok 2009 podporu a finanční dotaci pro pokračování tohoto
projektu a tak došlo jen k mírnému rozšíření a neúplné aktualizaci dat již zmapovaných tábořišť.

ZAHRANIČÍ
Pokračovali jsme v práci odborné skupiny Mládež a sport pro Horní Rakousko s Jč. krajským
úřadem
Úspěšně jsme realizovali projekt „JIŽNÍ ČECHY – SRDCE EVROPY“ financovaný z evropských
fondů EU INTERREG. V rámci projektu se v roce 2009 uskutečnily tyto akce: Bambiriáda –
Jugendcamp – Svět Her - Burza projektů
V podobném rozsahu jako byl úspěšný projekt BOŘÍME HRANICE PŘEDSUDKŮ jsme připravili
projekt směřovaný na Dolní Bavorsko s názvem ŠUMAVA BEZ HRANIC. Bohužel tento projekt
ani v roce 2009 nebyl řídícím výborem vybrán k realizaci.

Česká Rada Dětí a Mládeže
Ve tvorbě strategie ČRDM je připravena změna stanov s cílem zvýraznění funkce krajských rad tak, aby se staly garanty činností pro místní a
regionální sdružení ve svém regionu s možností poskytování srovnatelných výhod plynoucích z řádného členství sdružení ČRDM (pojištění,
zastupování, atp.).
Pro naplnění tohoto cíle se připravuje ustavení Komory Krajských rad. RADAMBUK je aktivním členem přípravné skupiny pro její ustavení.
Ve dnech 24. a 25. března 2009 byl RADAMBUK hostitelskou krajskou radou jednání všech krajských rad z celé republiky a zástupců MŠMT a NIDM.

SERVIS ČLENSKÝM SDRUŽENÍM
Spolupracovali jsme s úřady a institucemi – MŠMT, Krajský úřad Jihočeského kraje, Magistrát města, ČRDM.
Průběžně jsme zajišťovali servis Jihočeské pyramidě oceňování pracovníků s dětmi a mládeží a podněcovali a udělovali
„BŘEZOVÉ LÍSTKY“. Po celý rok jsme členským sdružením poskytovali servis informací (z Jihočeského kraje,
Magistrátu Města ČB, MŠMT, České rady dětí a mládeže a z jiných státních i nestátních institucí, ale i vzájemných
nabídek a informací) - zejména prostřednictvím internetového občasníku – ČAPÍ HNÍZDO.
V průběhu roku 2009 jsme pokračovali v systematické péči o registrovaná sdružení formou: jejich propagace pro
veřejnost odbornou (úřady a instituce působící v této oblasti) i laickou (děti, mládež a jejich rodiče). To se v tomto
roce podařilo organizací dvou náborových akcí a přidruženou propagací. Předávali jsme informace mezi sdruženími
vzájemně i na ose úřady – sdružení a zpět. Snažili jsme se o zlepšení jejich situace jak pro přímou práci s dětmi, tak
situací jejich vedoucích (zpravidla dobrovolníků) Poskytovali jsme konkrétní metodickou pomoc sdružením při tvorbě
programů, grantů a jiné ekonomické problematice.
RADAMBUK se výraznou měrou podílí na přípravě podstatných změn ve funkci, působení i stanovách ČRDM. Jsme spoluiniciátorem přípravy ustavení
Komory Krajských rad při ČRDM jako významného pilíře další činnosti této národní střešní organizace.

ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI RADAMBUK NA DALŠÍ SDRUŽENÍ DaM
V průběhu roku vstoupily do RADAMBUK 4 nová sdružení:
♦ DESPERADO – taneční a westernová skupina
♦ Nová Dvojka – sdružení zaměřené na turistiku
a táboření
♦ KONÍČEK o.s.
♦ ROZÁRKA – rodinné centrum

ČLENSKÁ SDRUŽENÍ
RADAMBUK:

SÍDLO – PROVOZ KANCELÁŘE A LIDSKÉ ZDROJE
Na přelomu roku 2008/2009 se kanceláře RADAMBUK přestěhovali na novou adresu: Lannova 63, 370 01 České Budějovice, 2. patro
V průběhu roku měl RADAMBUK jak stálé zaměstnance, tak nám tradičně při zajištění konkrétních činností pomáhal sbor „brigádníků a dobrovolníků“,
jejich počet se bohužel v souvislosti s ukončením dlouhodobých projektů úměrně snížil.
Celkem se v průběhu roku na práci v RADAMBUKu podílelo 25 osob, které se dělili o celou řadu činností.

ZÁVĚR
Za stávající ekonomické situace je poněkud obtížnější udržet vysoký standart, ke kterému jsme se postupem doby dopracovali.
Ale věřme, že bude lépe a že nadále dokážeme vytvářet a zlepšovat podmínky pro ten bezpočet bezejmenných dobrovolníků,
pro které je práce s dětmi nejen koníčkem, ale spíš vlastně posláním.

Děkujeme za podporu a přízeň našim sponzorům a donátorům:

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Lannova 63, České Budějovice. Tel: 386 350 281
E-mail: info@radambuk.cz www.radambuk.cz IČO: 265 165 19 Číslo účtu 572644389/0800

