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Plzeňská krajská rada dětí a mládeže  
získala ocenění Neziskovka roku 2021  
 

Praha, 21. 1. 2022, Švandovo divadlo  
 
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. na slavnostním vyhlášení ocenění Neziskovka 
roku NROS získal titul v kategorii malá neziskovka 
 
PKRDM, organizace, která zastřešuje spolky, pracující s dětmi a mládeží ve volném čase, 
byla nominována na ocenění Neziskovka roku, kterou pořádá od roku 2013 Nadace rozvoje 
občanské společnosti. To, že jsme uspěli, je pro nás velkým oceněním a motivací. Proč? 
Protože podpora místních spolků, kteří pracují ve svém volnu s dětmi a mládeží, nám dává 
smysl. 
 
„Byť naše organizace funguje skoro 20 let, za poslední 3 roky jsme jí v podstatě přebudovali 
od základu. Naším cílem jsou ti lidé ze spolků, kteří přijdou z práce domů a poté ve svém 
volnu organizují aktivity pro děti a mládež - a převážně zdarma. Proč? Protože mají sami 
malé děti a v místě žádná nabídka není. Protože chtějí předávat své zkušenosti dále a vidí 
smysl v rozvoji dětí. Vychází z lokálních potřeb v místě, kde žijí. To jsou pro nás hrdinové! 
Víme, že není jednoduché najít sílu a energii pro pravidelnou činnost s dětmi v neformálním 
vzdělávání. A my si těchto lidí nesmírně vážíme,“ říká předsedkyně organizace Bc. Martina 
Weberová.  
 
Toto prestižní ocenění pro profesionálně vedené neziskové organizace se PKRDM podařilo 
získat v konkurenci skvělých a sympatických organizací. Ve finále jsem se potkali se spolky 
Právě teď! o.p.s. a Atmosféra z.s. 
 
 
„Vysvětlit někomu, co v PKRDM děláme, je vždy na dlouho - podpora spolků, ale jak? 
Představte si, že založíte spolek, abyste mohli pro děti ve vašem malém městečku vést 
například dramaťák. Víte, jaké jsou povinnosti spolku? Jsou děti pojištěné? Rádi byste si 
požádali o dotaci, přes kterou byste mohli zaplatit pronájem prostor, ale nikdy jste to nedělali? 
Chtěli byste se zlepšit a jít na kurz pedagogiky nebo vědět, jak udělat správně spolku daně? 
Denně se zabýváme spoustou opakujících se i nových otázek od našich spolků a všechny 
okamžitě řešíme. A nejen to. Nabízíme jim prostory v centru Skupovka v Plzni na Borech, 
máme půjčovnu vybavení, zařizujeme pojištění nebo řešíme administrativu. Je toho opravdu 
mnoho,“ vypočítává Mgr. Barbora Vlnová z PKRDM.  
 
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s., IČ: 29932110 Skupova 4a/2981 Plzeň 301 00,  
Mgr. Barbora Vlnová, barbora.vlnova@pkrdm.cz, tel: 605 889 250 
 
PKRDM není příspěvková organizace - finance na naši činnost stále hledáme. Ale pevně 
věříme, že snad i oceněním Neziskovky roku bychom mohli lépe ukázat, jak moc jsme 
důležití. V Plzeňském kraji patříme k nejaktivnějším zastřešujícím organizacím poskytujícím 
služby spolkům pracujícími s dětmi a mládeží v neformálním vzdělávání. A pokaždé, když 
vidíme jejich nadšení při společných schůzkách, nebo slyšíme jejich smích při aktivitách s 
dětmi, nám dává naše práce ještě větší smysl.  
 
www.pkrdm.cz #pkrdm 
 


