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Slovo předsedkyně
Bc. Martiny Weberové
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže („PKRDM“). Pod krkolomným jménem
naší organizace si někteří nedokážou přesně představit, co děláme nebo
předpokládají, že jsme odloučené pracoviště krajského úřadu či jiné instituce.
V oficiálních dokumentech jsme se naučili definovat se jako nestátní
nezisková organizace zastřešující a poskytující servis svým členům.
Že ani to příliš k pochopení nepomůže? Zasvěcení vědí, že jsme tým lidí, kteří
aktivně pomáhají spolkům pracujícím s dětmi a mládeží. A já nás vnímám jako
sehranou partu plnou srdcařů, nadšenců a hlavně makáčů, kteří věnují svůj
čas a energii ostatním. Nepracujeme pro neziskovky, pracujeme pro lidi v
neziskovkách. Vážíme si každého, kdo dělá něco pro společnost a proto jim
chceme co nejvíce ulehčit od starostí, pomoci řešit problémy, podpořit
a motivovat.
Je úžasné sledovat, jak se v průběhu posledních let PKRDM mění, roste a
vyvíjí. Jako předsedkyně můžu bez mučení přiznat, že jsem pyšná na
množství individuální péče, kterou jednotlivým organizacím poskytujeme.
Zároveň ale vnímám, že máme stále co zlepšovat jak ve vztahu k našim
členům, tak uvnitř organizace. A proto mohu s klidným svědomím slíbit,
že na sobě budeme stále pracovat jako jednotlivci, abychom mohli jako dílčí
ozubená kolečka celku do sebe ještě lépe zapadaly a být efektivnější.

4

Prostory pro
volnočasové
aktivity

Kurzy,
workshopy,
vzdělávání
Pomáháme
Administrativa, spolkům ve
účetnictví,
prospěch dětí
finance
a mládeže
outdoor games, treasure
hunt, story telling, carnival
games, Interactive games,
etc
www.reallygreatsite.com
Call Us 123-456-7890

Volnočasové
centrum
Skupovka

Volný čas v
Plzeňském
kraji

www.reallygreatsite.com
Call Us 123-456-7890

Konference
děti a mládež
DNES

Pomáháme
malým, aby
vzniklo něco
velkého

Konkrétní
podpora
lokálních
spolků
outdoor games, treasure
hunt, story telling, carnival
games, Interactive games,
etc

Půjčovna
vybavení

Festival
volného
času

Úrazové
pojištění
v rámci
členství

Neziskovka
roku!
Dobrá rada,
dobrá káva

Propojení
formálního a
neformálního
vzdělávání

Členové PKRDM

Členské organizace
50
40

K 31. 12. 2021 zastřešovala naše organizace
celkem 43 členů. V porovnání s předchozím
rokem je to nárůst o 14 spolků.

30
20
10

Nejvíce členů má své sídlo v Plzni, ale jejich
působnost je po celém Plzeňském kraji.

0

Za rok 2021 jsme více než polovinu nových
členů získali právě z okolních okresů, z čehož
máme radost. Právě podpora spolků, které
fungují v okrajových oblastech a které
vychází z místní potřeby, nám dává velký
smysl.

2018

2019

2020

2021

Individuální členové
6 000
4 000

Proto vnikl projekt Krajské spojky, který
postupně mapuje všechny NNO pracující
s dětmi a mládeží a které cíleně oslovujeme.

2 000
0
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2018

2019

2020

2021

Členové PKRDM

LK Kamýk

LOS
CIRCULOS

1. AIESEC Plzeň
2. Akademie nadání, z.s.
3. Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú.
4. Asociace TOM ČR, Plzeňský kraj
5. Blízký soused, z.s.
6. Boříkové, z.s.
7. DHC Plzeň, z.s.
8. Edukuj, z.s.
9. Floorball Club Plzeň
10. Chraň vědomě! z.s
11. Junák - český skaut, z.s., Plzeňský kraj
12. Nošenky z Plzně, z. s.
13. Pionýr, z. s., Plzeňský kraj
14. Ponton, z.s.
15. SH ČMS - Krajské sdružení hasičů PK
16. SKP Rexík, z.s.
17. SPMP ČR pobočný spolek Plzeň
18. Strážci, z.s.
19. Tábor Střela pod Strážištěm, z.s.
20. Pionýr, z. s., Plzeňský kraj
21. Ponton, z.s.
22. SH ČMS - Krajské sdružení hasičů PK
23. SKP Rexík, z.s.
24. SPMP ČR pobočný spolek Plzeň
25. Strážci, z.s.

20. Pionýr, z. s., Plzeňský kraj
21. Ponton, z.s.
22. SH ČMS - Krajské sdružení hasičů PK
23. SKP Rexík, z.s.
24. SPMP ČR pobočný spolek Plzeň
25. Strážci, z.s.
26. Tábor Střela pod Strážištěm, z.s.
27. VZS ČČK Plzeň, pobočný spolek
28. Vochomůrky, z. s.
29. Wakantopa - w kruhu
30. Žongléros Ansámbl, z.s.
31. ESN Pilsen, z.s.
32. ProVšeruby, z. s.
33. SmeTu z.s.
34. Spolek ŽIVO
35. Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s.
36. Svatojánci z.s.
37. Plzeňské mažoretky, z.s.
38. Mongolský spolek
39. 15. přední hlídka royal rangers mariánské lázně,
pobočný spolek
40. Ekocentrum Zulejka, z. s.
41. DHC Plzeň z.s.
42. Histrio z.s.
43. ImPerfect, z.s.

Výhody pro členy

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

Střecha

Půjčovna vybavení

Skupovka

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

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

Místo pro porady,
kroužky, workshopy,
vzdělávání
či akce pro veřejnost.
Zkrátka budujeme
druhý domov pro malé
i velké.
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Ohlasy na naši práci
Jarka Šmrhová (DHC Plzeň)
Gratulujeme k zisku titulu (Neziskovka roku 2021). Podpora a servis, který poskytujete, je opravdu nevšední a nelze v něm
přehlédnout velké nadšení a tah na branku. Děkujeme za vše, co děláte pro ostatní a doufáme, že Vám elán vydrží!

Dana Lukášová Singerová (Spolek ŽIVO)
Svět nezisku a celého občanského sektoru stojí na činorodých, energických a strhujících lidech, kteří se nezaleknou pracovat
dobrovolně, navíc a nad rámec svých povinností. Zkrátka dělat to, co je třeba, nejlíp jak umím, s vidinou splnění společného
záměru, nikoli osobního profitu. A přesně to dokazuje svým počínáním současný tým PKRDM, a já jim za to tleskám! Vážím
si proaktivity Martiny s Bárou, cením si jejich odhodlání podporovat různorodé spolky s rozličnými potřebami, živit vztahy,
budovat pomocnou síť, sbírat zkušenosti a sdílet know how... Náš Spolek ŽIVO si svoji cestu razil v době, kdy jsme si o takové
podpoře mohli nechat jen zdát, těší nás vidět, že se některé sny plní a že se dneska spolky v Plzeňském kraji mají na koho
obracet a kde hledat zázemí. Díky, holky! Jsme s ŽIVO spokojeným členem i proto, že se nemusíme obávat přicházet s
podněty, odlišnými názory a návrhy... Společně zrajeme.

Lucie Jasovská (Akademie nadání)
Bez vás by byl obvod Vstřícný, pomáhající, ochotný a vždy srdečný tým lidí. Děkujeme, rádi s vámi
spolupracujeme.Plzeň 3 nudným šedivým místem.

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

Náš tým je neuvěřitelně různorodý, což je
sice organizačně náročné, ale neskutečně
pestré a obohacující. Za všechny by tak
mohla posloužit alespoň fotka našeho
týmu při vánočním videu na následující
straně. Nebo ho zkoukněte na tomto
odkazu:

Představenstvo PKRDM:
1. Martina Weberová – předsedkyně
2. Mgr. Barbora Vlnová – 1. místopředsedkyně
3. Michaela Kasalová - 2. místopředsedkyně
Kancelář PKRDM stojí nejen na zaměstnancích,
ale i na akčních dobrovolnících, kteří zastávají pozice
v oblasti: administrativy, účetnictví, fundraisingu,
provozování centra volného času, projektového řízení
nebo organizování akcí.

www.pkrdm.cz/
aktuality/vanoce/

Detailní přehled poskytnutých dotací, darů a ostatních
výnosů organizace je součástí Přílohy k účetní závěrce.
Naleznete zde i přehled nákladů, výnosů
a hospodářského výsledku organizace.
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Projekty 2021
OPVVV - šablony pro neformální
vzdělávání
Pokračujeme v realizaci projektu Podpora neformálního
vzdělávání v Plzeňském kraji, jehož cílem je zvýšit kvalitu
mimoškolního vzdělávání.

Drak Koroňák
Do covidového projektu se zapojilo 35 organizací, které
připravily stopovačky pro děti i dospělé po celém kraji. Celkem
bylo díky drakovi Koroňákovi podniknuto 3 429 výletů.

Krajské spojky
Realizujeme projekt, během kterého postupně mapujeme
neformální vzdělávání v kraji. Máme tak přehled o organizacích
v jednotlivých okresech a jejich aktivitě i potřebách.
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Drak Koroňák

Projekty 2021
Sjezd krajských rad
Na jaře jsme hostili sjezd krajských rad, které se pravidelně
scházejí pravidelně dvakrát do roka, aby společně sdíleli nové
zkušenosti a poznatky nejen z oblasti neformálního
vzdělávání. Jarní setkání bylo velmi vydařené a potvrdilo se,
že všechny krajské rady mají čím přispět do společné
diskuse a naše schůzky jsou pro všechny zúčastněné vždy
velmi obohacující.

Festival WALZZ No. 2
Plzeňské DEPO 2015 letos pořádalo již druhý ročník festivalu
WALLZ, do které jsme se s volnočasovým centrem Skupovka
zapojili i my. Se zatajeným dechem jsme mohli celý týden
sledovat práci portugalské umělkyně Zooter. Ta dokázala
během horkých letních dní na budovu Skupovky namalovat
vlastní autorský obraz, který uprostřed plzeňského sídliště
rozjasní nejednu tvář. Děkujeme!
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Festival WALLZ

Projekty 2021
Letní kempy
Díky výzvě Letní kempy jsme mohli zorganizovat pro 80 dětí
zdarma příměstské tábory plné dobrodružství i bádání. Prožili
jsme celý červenec mezi indiány, komiksovými a pohádkovými
hrdiny či na výletech s lupou a kompasem.

Festival volného času
I letos jsme zorganizovali festival, během kterého mohou
volnočasové organizace veřejnosti ukázat svou činnost.
Letošní akce se konala 2. září ve Chvojkových Lomech
a zůčastnilo se jí přes 30 organizací a 3 000 účastníků.

Zahrádka u Skupovky
Kompletní proměnou prošel prostor v blízkosti u Skupovky.
Díky nadačnímu fondu Zelený poklad jsme mohli vytvořit
zahrádku, která poskytne útočiště dětem i rodičům.
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Zahrádka u Skupovky

Projekty 2021
Konference děti a mládež DNES
Dopolední přednášky a odpolední workshopy, které čekaly
na účastníky druhého ročníku konference, vedly ke vzájemné
diskusi a sdílení zkušeností. Sešlo se náš 128 ze 34 různých
organizací a pracovních pozic.

Andělské putování
Od 1. do 24. prosince jsme připravili pro děti tvořivý adventní
kalendář s úkoly a putováním po celé Plzni. Propojili jsme se
s 45 organizacemi a institucemi a nabídli tak zajímavou
alternativu v době, kdy mnoho míst bylo uzavřeno.

... a něco nakonec.
Na závěr roku 2021 jsme byli nominováni na ocenění
Neziskovka roku. Pod dohledem odborné komise jsme prošli
analýzou vedení organizace a interních procesů.
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Předsedkyně PKRDM při přebírání ceny Neziskovka roku 2021

Zdroje krajské rady
Zajištění finančních prostředků k chodu
organizace je vždy náročný oříšek, v oblasti
nestátních neziskovek tomu není jinak. Všichni se
snažíme poskytovat služby dostupné pro naše
cílovky a cena tedy již z principu nemůže být úplně
tržní. Zuby nehty proto sháníme zdroje na pokrytí
nákladů a zkvalitňování služeb. Nemůžeme se
spoléhat pouze na jeden zdroj příjmů, proto se
snažíme získat finance z více oblastí. Naše krajská
rada je z velké části financovaná Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, ale velkou část
agendy stále musíme řešit na dobrovolnické bázi.
Proto abychom se mohli ještě více věnovat
budování servisní zastřešující organizace, je
zapotřebí uzavřít dlouhodobé formy spolupráce
i s dalšími subjekty / podporovateli.

Vlastní zdroje
5%
MŠMT
40%

Dobrovolnická činnost
55%

Činnost krajské rady
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Děkujeme našim podporovatelům
Instituce a nadační fondy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Plzeňský kraj, Město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3, Nadační fond Zelený poklad,
ČSOB pomáhá regionům

Firmy
Ferrum Plzeň s. r. o., Plzeňská teplárenská a.s., AWA, ATC auditorská daňová kancelář, DAGRO Plzeň s. .r. o., BIO SYSTÉM spol.
s r. o., Ploty KODL, ZÁVOD s. r. o., AGROWEST a. s. , Poliklinika Bory s. r. o., Štěrky Písky Plzeň - Karlov, Palis, Enter Computer
group s. r. o., Arboles s. r. o., DESINSEKTA s. r. o, IKG eko s. r. o., Jan Kastl, Republika 24 s. r. o., Jitka Švojgrová, Murd. Jiří Voltr

Soukromé osoby
Lukáš Weber, Karel Bařtipán, Jaroslava Březinová, Martina Mikulášová

Naši jednorožci - dobrovolníci
Lenča píÁr Byrtusová, Gábi psí máma Gavalcová, Niky už inženýrka Strnadová, grant Honzík Husák, Libuška třpytka Kindlová,
Milan foto Svoboda, Markét Machalová Rexíková, Jirka Rexík Machala, Káťa Lešková, Michal Božský Anděl, Péťa Aperol
Koukolíková, Kaktus Luftovka Kuták, Bořek stavitel Knotek, Lišák Vacura, Lukáš mlaďák Pfeifer, Ota rádce Koukolík, TUTEN
Adam Buriánek, Kůťa Kutil, mladá Markét Stará, Petr Starý bručoun, Ludmil babičiči Lešková, Vojtí Kastl, Milu švára Homolka,
Karel čepička slepička Holan, ministryně všech ministerstev Žižková, Skupovky děda Žižka, Milan Vietnamec z večerky, Von
Weber, a všechny naše děti... A pokud nám pomáháte a nenašli jste se tu, máte u nás kafe, během kterého vás na výročku
připíšeme!
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Kontakty
Předsedkyně - Martina Weberová
martina.weberova@PKRDM.cz

Pravá ruka - Barbora Vlnová
barbora.vlnova@PKRDM.cz

Levá ruka - Milu Vacurová
milu.vacurova@PKRDM.cz
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Sledujte nás
Email
info@PKRDM.cz

Facebook/Instagram
@infoPKRDM
_PKRDM

Web
www.PKRDM.cz

