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Kontakty 
 
RADAMBUK - Rada d ětí a mládeže Jiho českého kraje  
Sídlo:  Lannova 63, 370 01 České Budějovice 
Kontaktní adresa:  Husova 622/45, 370 05 České Budějovice  
 
IČO: 26516519 
Registrace u MV ČR Číslo:  VS/1-1/45896/01-R  
Číslo b.ú.:  572 644 389 / 0800  
 
Mobil:  775 644 101 předseda, 775 644 003 kancelář  
E-mail : info@radambuk.cz , kancelar@radambuk.cz 
Web:  http://www.radambuk.cz  
  
 



Historie RADAMBUK  
V roce 2000  vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Krajská rada dětí a 
mládeže - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u 
Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. 
Od té doby jsme ušli pořádný kus cesty k vytyčenému cíli, kterým je především servis 
sdružením dětí a mládeže nebo sdružením pracujícím s dětmi a mládeží. Základní funkce 
RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení 
sdružení dětí a mládeže kraje. RADAMBUK je přirozeným konzultantem a oponentem na 
veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke sdružením dětí a mládeže. 
Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE.  
 
KDO A CO JE RADAMBUK?  
Zastřešujeme sdružení d ětí a mládeže Jiho českého kraje  a působíme jako servisní 
organizace. 
Tato služba spočívá především: 
1) v zajišt ění obousm ěrného toku informací  - mezi jednotlivými sdruženými subjekty a 
KÚ JčK, 
2) koordinaci  - je možné dosáhnout větší efektivity při působení navenek ve vzájemné 
shodě názorů, 
3) organizaci  - při zajišťování některých konkrétních aktivit (hromadné akce typu 
Bambiriáda, školení, srazů a dalších akcí), 
4) iniciaci  - prosazování našich oprávněných potřeb směrem k orgánům státní správy a 
samosprávy, 
5) propagaci  -sdružení a jejich činnosti. 
 
RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, 
hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své 
členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami 
přispíváme k rozvoje volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. 
 
Nejvýznamn ější akce RADAMBUK  

 
 - květen - České Budějovice lesopark Stromovka - jsme regionálním 
koordinátorem a pořadatelem největší přehlídky organizací 

nabízejících využití ve volném čase dětem a mládeži.  
 
- posláním této vědomostní soutěže je rozšíření vědomostí dětí a 
mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad 

zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední 
řadě oživení náplně volného času dětí, mládeže i jejich rodičů. Sponzorem soutěže je 
společnost E.ON. Ke každému vyhodnocení z 5 stupňů soutěže je pořádána akce pro 
děti- Drakiáda, Karneval, Kuli čkiáda, H řiště BezBot, Hopsárium, Techmánia...  
 
JVVZ - Jiho česká vzájemná vým ěna zkušeností - akce podporující rozšíření 
vědomostí a nápadů pro pracovníky s dětmi. 
 
JAK DÁL  - konec listopadu- setkání statutárních zástupců sdružení s pracovníky KÚ 
JčK, MM Č.B., tvorba strategie na další období 
 
 
 



KDO MŮŽE BÝT ČLENEM RADAMBUK?  
Členství v RADAMBUK je pouze kolektivní. 
Řádným členem RADAMBUK se mohou stát tyto typy subjektů: 
a) občanské sdružení dětí a mládeže, které je takto definováno ve svých stanovách, 
b) domy dětí a mládeže, střediska pro volný čas dětí a mládeže, 
c) nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. 
 
Přihlášku do RADAMBUKu a Stanovy RADAMBUK jsou vyvěšené na webových 
stránkách www.radambuk.cz. 
 
Pojišt ění členů 
Další výhodou v RADAMBUKu je pro členy bezplatné Úrazové pojišt ění a pojišt ění 
odpov ědnosti za škodu sjednané ČRDM s Generali Pojiš ťovnou a.s.  
 
Souhrn výhod členství v RADAMBUK  
- snadný a bezplatný přístup k informacím, 
- informační servis ke grantům a dotacím, 
- poradenská služba, 
- informace z oblasti vzdělávání, 
- aktualizované legislativní zpravodajství, 
- vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu, 
- prezentace na našich akcích, 
- zviditelnění Vašeho sdružení prostřednictvím webu RADAMBUK, 
- bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 
 
Podporují nás: 

   
 

 

 


