RADAMBUK je na prahu devátého roku své činnosti a tak jsme se rozhodli
poněkud inovovat klasickou podobu výroční zprávy,
doufáme, že se Vám bude líbit.
KDO JSME ?
Krajské rady dětí a mládeže byly ustavovány z podnětu ČRDM v letech 2000 a 2001 jako střešní organizace sdružení
dětí a mládeže v regionu Jižních Čech. RADAMBUK v průběhu svého působení již dalece překročil tyto své původní
základní záměry, protože se se ukázalo, že dobře fungující KRDM může rozšiřovat svůj servis do řady dalších oblastí
jako jsou například: - příhraniční spolupráce – environmentální výchova – zapojení handicapovaných dětí – infocentra a
otevřené kluby dětí a mládeže – velké mezinárodní akce a projekty financované ze zdrojů EU.

Rok 2008
Tento rok se nesl ve znamení naplňování dlouhodobých cílů. Zejména v oblasti
vzdělávání jsme pokročili o významný kus kupředu. Jako akreditované
středisko vzdělávání jsme připravili koncepci Krajského střediska vzdělávání.
Samostatnou a podstatnou částí pak byl koncept Environmentální výchovy.
Na tuto linii pak navazuje program realizovaný s firmou E.ON – Malá
energetická akademie. Významnou částí naší práce bylo mapování tábořišť
připravené a realizované ve spolupráci se štábem krizového řízení Jč kraje.
Současně to bylo období dokončení a vyhodnocení zatím největšího evropského
grantového projektu Boříme hranice předsudků, zaměřeného na rozvoj spolupráce s dětskými spolky z Horního
Rakouska. Ve druhé polovině roku jsme pak spolupracovali na připravovaných programech pro rok 2009, připravovali
projekty na další období, navazovali kontakty s novým vedením Jč Kraje.

VÝZNAČNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST
BAMBIRIÁDA 2008 – 22. až 25. května
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 RNDr. Jan Zahradník - 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 2008 - 3. září
Náborová prezentace dětských a mládežnických organizací působících na území města České
Budějovice s ukázkami jejich charakteristických činností a aktivit.

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE – školní rok 2008/2009
Volnočasová linie Malé energetické akademie společnosti e.on je soutěž, do které se děti a
mládež mohou přihlásit v kategoriích: jednotlivci, malé či velké skupiny. Celá soutěž
probíhá na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz, které připravil a spravuje
RADAMBUK

VÝCHOVA VEDOUCÍCH
Zejména v oblasti výchovy vedoucích a jejich vzdělávání jsme rázně vykročili
za cílem uvést do života Krajské 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). Na konci ledna 2008 jsme získali

akreditaci
pro vzdělávání vedoucích dětských kolektivů
kterému
předcházelo,vytvoření koncepce krajského střediska vzdělávání vedoucích
dětských kolektivů. Následovali tyto konkrétní vzdělávací akce:




JVVZ - 4. - 6. dubna – Nový Dvůr u Týna nad Vltavou





Školení instruktorů - 19. – 20. 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 : „Jedeme na dokonalý tábor“.
Školení oddílových vedoucích - 26. – 27. dubna – České Budějovice
Akce JAK DÁL – rokování šéfů o strategii
.

PROJEKT MAPOVÁNÍ TÁBOŘIŠŤ A ZÁKLADEN S VAZBOU NA CNS
Každoročně o prázdninách táboří v přírodě desetitisíce dětí na letních táborech.
Jejich základny jsou většinou sezónní. Nemají adresu a některé z nich i obtížně dostupné.
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).
V průběhu roku 2008 proběhla první etapa lokalizace na cca 1/3 regionu
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V průběhu roku vstoupily do RADAMBUK 4 nová sdružení:
Divadelní společnost Lanovka
Multikulturní centrum
M-centrum pro mladou rodinu
YMCA – Křesťanské sdružení mladých lidí
zájem o vstup projevila 2 sdružení - T.O. Nová dvojka a T.O. Ježci

ZAHRANIČÍ
Pokračovali jsme v práci odborné skupiny Mládež a sport pro OÖ s Jč. krajským úřadem
Zdárně jsme dokončili dvouletý projekt „BOŘÍME HRANICE PŘEDSUDKŮ“ financovaný z evropských fondů
EU INTERREG. V rámci projektu se v roce 2008 uskutečnily tyto akce:
BALLO BALLONE - 14. – 16. března - Míčové hry jinak. Akce pro sdružení dětí a mládeže pracujících
celoroční činností pro které jsou míčové hry zpestřením jejich aktivit. Hry bez vítězů a poražených.
KLUBALKA - 4. - 6. dubna – Závěrečná akce projektu. Vyhodnocení vzájemné spolupráce, ohlédnutí za
proběhlými akcemi, hledání cest k další spolupráci.
Připravili jsme ve stejném evropském grantovém programu obdobný projekt směřovaný na Dolní Bavorsko s názvem
ŠUMAVA BEZ HRANIC

Česká Rada Dětí a Mládeže
Ve tvorbě strategie ČRDM se připravuje 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.

SERVIS ČLENSKÝM SDRUŽENÍM
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.
V průběhu roku 2008 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. Spoluprácovali 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

ČLENSKÁ SDRUŽENÍ RADAMBUK:
SÍDLO – PROVOZ KANCELÁŘE A LIDSKÉ ZDROJE
Na konci roku se kanceláře RADAMBUK přestěhovali na novou adresu:
Lannova 63, 370 01 České Budějovice, 2. patro
Pravidelný provoz kanceláře je pozměněn na čas: pondělí až pátek od 8.00 do 16.00.
V průběhu celého roku měl RADAMBUK jak stálé zaměstnance, tak nám tradičně při zajištění konkrétních
činností pomáhal sbor „brigádníků a dobrovolníků“ jejich počet zejména s ohledem na zvyšující se rozsah našich
aktivit se úměrně zvýšil.
Celkem se v průběhu roku na práci v RADAMBUKu podílelo 32 osob, které se dělili o celou řadu činností.

Předsednictvo RADAMBUKU působí ve složení:
Předseda:
1. Místopředseda:
2. Místopředseda:

Kubát Vladimír, sdružení AZIMUT
Mareš Miroslav, sdružení Zálesák
Cyril Macho, sdružení M-TES

Děkujeme za podporu a přízeň našim sponzorům a donátorům:

Závěr
V roce 2008 končíme tříleté období naplánované strategií a je na čase připravovat nové směry a cíle. Nebuďme skromní a věřme, že
i zdánlivě nemožné se dá dosáhnout při dostatečném úsilí a nasazení.
Zpracoval dne 22. února 2009
Vladimír Kubát - Wiki, předseda představenstva
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