PLZEŇSKÁ KRAJSKÁ
RADA DĚTÍ A
MLÁDEŽE, Z.S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ROK 2019

Sestavila: Bc. Martina Weberová
1. místopředseda
Odsouhlasil: Jiří VitákPředseda
předseda

Zálkadní údaje o organizaci
Druh organizace: právnická osoba, spolek
Název:

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s.

Adresa:

Skupova 2981/4a, 301 00 Plzeň

Statutární orgán:

Jiří Viták - předseda

Členové:

spolek měl k 31. 12. 2019 26 členských organizací

Datum vzniku:

29. 5.2003, zapsaná Krajským soudem v Plznioddíl L, vložka 3769

Organizační struktura
Nejvyšším orgánem PKRDM je Krajský sněm, který je tvořen ze zástupců jednotlivých
členských organizací. Krajský sněm se musí konat nejméně 1x do roka.
Představenstvo PKRDM:

Jiří Viták – předseda
Bc. Martina Weberová – 1. místopředseda
Mgr. Barbora Vlnová – 2. místopředseda

Kancelář PKRDM – zaměstnanci pracující na DPP: projektoví manažeři, správci Centra
volného času Skupovka, finanční manažer, koordinátoři na akcích.
Detailní přehled poskytnutých dotací, darů a ostatních výnosů organizace je součástí
Přílohy k účetní závěrce. Přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku organizace je
také součástí Přílohy k účetní závěrce.

Členské organizace k 31. 12. 2019
AIESEC Plzeň

Pionýr, z. s., Plzeňský kraj

Akademie nadání, z.s.

Ponton, z.s.

Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú.

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů PK

Asociace TOM ČR, Plzeňský kraj

SKP Rexík, z.s.

Blízký soused, z.s.

SPMP ČR pobočný spolek Plzeň

Boříkové, z.s.

Sportovní klub Šťáhlavy, z.s.

DHC Plzeň, z.s.

Sportovní klub OK Plzeň z.s.

Edukuj, z.s.

Strážci, z.s.

Floorball Club Plzeň

Tábor Střela pod Strážištěm, z.s.

Chraň vědomě! z.s

VZS ČČK Plzeň, pobočný spolek

.Junák - český skaut, z.s., Plzeňský kraj

Vochomůrky, z. s.

Knoflík - Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže

Wakantopa - w kruhu

Nošenky z Plzně, z. s.

Žongléros Ansámbl, z.s.

FIGURE 1.

ČINNOST V ROCE
2019
Činnost PKRDM v roce 2019 stojí na dvou důležitých pilířích.
Prvním a nejdůležitějším je podpora činnosti členských, ale i
nečlenských nestátních neziskových organizací. Druhým je přímá
práce s dětmi a mládeží prostřednictvím projektů (např. Mládež
kraji) a jednorázových i pravidelných akcí, které zároveň
propojuje obce s lokálními organizacemi v rámci vzájemné
kooperace. Velký pokrok jsme udělali v budování zázemí
kanceláře PKRDM i Centra volného času Skupovka, které slouží
pro NNO a funguje jako pracoviště s kvalitním zázemím a
příjemnou atmosférou.

Od září 2019 PKRDM s dalšími 9 partnerskými spolky realizuje na
tři roky projekt Podpora neformálního vzdělávání v plzeňském
kraji v rámci výzvy OPVVV, jehož cílem je zvýšit kvalitu
mimoškolního vzdělávání.Pomáháme našim členům se
získáváním finančních i materiálních zdrojů. V roce 2019 se nám
podařilo několika spolkům zajistit vybavení jejich kluboven (např.
stoly, skříně, tabule, které byly vyřazené v soukromých firmách),
sjednat výhodnější služby pro členy PKRDM, věcné dary ve formě
spotřebního materiálu i drobných odměn na akce pro veřejnost.V
neposlední řadě jako zastřešující organizace zastupujeme spolky
neformálního vzdělávání při jednání s institucemi a místní
samosprávou, kdy se snažíme zvýšit povědomí o jejich činnostech
a zajistit jim větší podporu. Navázali jsme užší spolupráci s dalšími
neziskovými i příspěvkovými organizacemi.

Letos jsme uspořádali naši první konferenci Děti a mládež dnes
2019, které se zúčastnilo přes 60 lidí z více jak 40 organizací
Plzeňského kraje, ale také zástupců místní samosprávy a České
rady dětí a mládeže. Dopolední přednášky a odpolední praktické
workshopy společně se sdílením zkušeností a kontaktů se ukázaly
jako velice dobrá kombinace. Zpětná vazba ke konferenci nám
také dala za pravdu a zajímavým jevem se ukázalo předávání
zkušeností od posluchačů k přednášejícím, přednášky vždy
končily hromadnou diskusí a obohatily obě strany.

Největší akcí v rámci PKRDM byl Festival volného času v areálu
Chvojkových lomů v Plzni. Představilo se na něm přes 20
organizací, kteří na závěr prázdnin rozzářily přes 3 tisíce
návštěvníků. Formou stánkových prezentací byly připraveny
činnosti a ukázky kroužků, klubů, prázdninových aktivit,
příležitostných akcí a kurzů. Vše doplňoval podiový program jako
žongléři, divadýlko, Culinka či závěrečná pěnová párty od našich
hasičů.
Fungování kanceláře se v roce 2019 naprosto proměnilo. Získali
jsme nové kolegy, kteří již mají zkušenosti s prací v rámci NNO,
tak i v rámci pořádání běžných akcí pro děti. Jsou to lidé, kteří
mají nadšení pro naše úsilí a vidí v něm smysl. Celkové atmosféra
je skvělá a tým, který nyní máme, velice dobře funguje.
Zvládneme tak obsáhnout následující:
- Hledání nových členských organizací
- Rozšiřování nabídky aktivit PKRDM pro NNO
- Správa členské základny
- Rozpracování dílčích projektů
Vyšší účastí členských NNO na sněmu i častějšími schůzkami s
následnou spoluprací můžeme s hrdostí prohlásit, že v organizace
dochází k velkému progresu.

