
Přijďte se k nám
 do Skupovky 

podívat!

Náš tým je hodně různorodý.
Zahrnuje "kreativce i kalkulačky",
systematické typy i milovníky
organizovaného chaosu. Jedno
ale máme všichni společné -
děláme naši práci s nadšením,
rádi se učíme a ze srdce se
snažíme pomoct těm, kteří se
sami rozdávají pro druhé. 

My pomůžeme
s agendou

organizace.

Abyste Vy mohli
pracovat s dětmi.

Plzeňská 
krajská 
rada dětí 
a mládeže, z.s.

O nás

Poskytujeme servis 
spolkům, které pracují 
s dětmi a mládeží. 

Kontakty

Centrum volného času Skupovka, 
Skupova  4a/2981, Plzeň

+420 602 441 302 

info@PKRDM.cz

... pomáháme malým, 
aby vzniklo něco velkého!

www.pkrdm.cz
fb.com/infopkrdm
instagram.com/_pkrdm

www.PKRDM.cz



Jsme tu pro Vás
Organizace   pracující       s      dětmi
a mládeží nejsou "jen neziskovky".
Jsou to především lidé, nadšení
srdcaři, kteří často nad rámec svých
pracovních povinností dělají vše pro
to, aby dalším generacím předali  
 cenné životní zkušenosti a nastavili
správné hodnoty. My si jejich práce
neskutečně vážíme  a uděláme vše
pro to, aby ji měli jednodušší a sami
měli blízko sebe parťáka, na kterého
se můžou spolehnout, přijít si pro
radu nebo slova podpory. Díky za to,
že Vás máme! 

Výhody členství

Podpůrný servis
Pomůžeme s administrativou, 
prokousat se legislativou, zařídíme 
pojištění, helpneme s grafikou atd.

Jste organizací pro děti a
mládež nebo víte o nějaké ve 
 Vašem okolí? Staňte se naším
členem, protože.... 

Střecha
Hájíme a prosazujeme zájmy 
členů v soukromém i veřejném 
prostoru. Propojujeme formální 
a neformální vzdělávání 
i organizace mezi sebou.

Půjčovna vybavení
Spolky potřebují, my zařizujeme. 
Na základě poptávky neustále 
rozšiřujeme naši půjčovnu. 
Nejčastěji vysíláme do světa stany, 
stoly, hry a plackovač.

Skupovka
Místo pro porady, kroužky, 
workshopy, vzdělávání či akce 
pro veřejnost. Zkrátka budujeme 
druhý domov pro malé i velké.

Administrativa, 
účetnictví, 

finance

Kurzy, 
workshopy, 
vzdělávání, 
konference

Volnočasové 
centrum 
Skupovka

Pomáháme 
malým, aby 

vzniklo něco 
velkého

Konference 
děti 

a mládež 
DNES

Konkrétní 
podpora 

lokálních 
spolků

Akce pro 
veřejnost

Dobrá rada,
 dobrá kávaVolný čas v 

Plzeňském 
kraji

Úrazové 
pojištění 

v rámci členství

Půjčovna 
vybavení 

Neziskovka 
roku!

Děláme 
servis více 

než 50 
spolkům

www.pkrdm.cz
fb.com/infopkrdm
instagram.com/_pkrdm

Získali jsme 
ocenění


