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Název:                        Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s.

Adresa:                       Skupova 2981/4a, 301 00 Plzeň

Statutární orgán:    Bc. Martina Weberová - předsedkyně od 10. 12. 2020

       Jiří Viták - předseda do 10. 12. 2020

Členové:                     spolek měl k 31. 12. 2019  29 členských organizací

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

FIGURE 1.

Zálkadní údaje o organizaci

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:       Bc. Martina Weberová  – předsedkyně 

Mgr. Barbora Vlnová– 1. místopředsedkyně

Michaela Kasalová – 2. místopředsedkyně

Kancelář PKRDM – zaměstnanci pracující na DPP: projektoví manažeři, správci Centra

volného času Skupovka, finanční manažer, koordinátoři na akcích, fundraiser.

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. 2020
AIESEC Plzeň

Akademie nadání, z.s.

Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú.

Asociace TOM ČR, Plzeňský kraj

Blízký soused, z.s.

Boříkové, z.s.

Buri sports academy, z.s.

Cvrčkův klub, z.s.

DHC Plzeň, z.s.

Edukuj, z.s.

Floorball Club Plzeň, z.s.

Chraň vědomě! z.s

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

Knoflík - Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže 

Nošenky z Plzně, z. s.

Pionýr, z. s., Plzeňský kraj

Ponton, z.s.

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů PK

SKP Rexík, z.s.

SPMP ČR pobočný spolek Plzeň

Spolek ŽIVO

Sportovní klub OK Plzeň z.s.

"Strážci", z.s.

Tábor Střela pod Strážištěm, z.s.

Uzlík, z.s.

VZS ČČK Plzeň, pobočný spolek

Vochomůrky, z. s.

Wakantopa - w kruhu

Žongléros Ansámbl, z.s.



ČV roce 2020 jsme navázali v Plzeňské krajské radě dětí a mládeže

(dále jen PKRDM) na rok předchozí a pokračujeme v růstu. Zaměřili

jsme se na podporu členských ale i nečlenských organizací v celém

Plzeňském kraji, pokračujeme v přímé práci s dětmi, mládeží i

veřejnosti. A to jak skrze naše volnočasové centrum Skupovka ve

formě jednorázových i pravidelných akcí, které děláme po celé

Plzni, tak i skrze projekty Mládež kraji. Zaměřili jsme se také na

propojování spolků mezi s sebou ať už z

hlediska jejich témat, tak svou lokálností. Vytvořili jsme také nový

projekt, který v době covidové propojuje spolky, jež nemohou

fungovat a veřejnost - zejména pak rodiče s dětmi. Opět se nám

povedlo pokračovat v rekonstrukci budovy pro lepší využití

členských organizací.

ČINNOST V ROCE
2020

Přestože rok 2020 výrazně proměnila virová situace, máme

mnohem více práce než dříve. Celkově náš tým PKRDM roste a to

nejen člensky, ale i našimi zaměstnanci a brigádníky. Atmosféra

našeho týmu je výborná a můžeme říct, že máme okolo sebe

opravdu lidi, kteří tu pracují i dobrovolničí srdcem. Letos jsme se

zaměřili především na následující:

- vytváříme lepší podmínky pro koexistenci a spolupráci členských

sdružení

- poskytujeme informační servis

- zastupujeme členské organizace při jednání s partnery

- spolupracujeme na projektech s MŠMT a ČRDM

- poskytujeme odbornou i metodickou pomoc

- propagujeme a popularizujeme volnočasové aktivity a neformální

vzdělávání 



Do projektu Mládež kraji se přihlásilo celkem 6 týmů, 5 z nich se

zúčastnilo víkendového setkání. Zbyly 4 skvělé projekty, které

jsme schválili k realizaci.

- Příběhové hry na hrdiny

- Mám zdravé nohy

- Ráj vochomůrek

-Orientace není legrace

V loňském roce jsme jsme uskutečnili naši první Konferenci v

neformálním vzdělávání: děti a mládež dnes. Chtěli jsme na nic

navázat, ale vzhledem k opatřením jsme ji museli zrušit. Gró této

konference bylo setkávání s lidmi, potkávání se v tématech,

diskuze mezi přednáškami - skutečné sdílení. A tak jsme

konferenci přesunuli na jaro, neboť v online prostředí by přesně

tyto věci chyběly.

Největší akcí, kterou jsme tedy pro více jak 25 spolků udělali, byl

Festival volného času, během kterého se organizace stihnou také

setkávat. Slouží především k prezentaci organizací samotných s

veřejností. I během této akce se ale spolky mezi sebou potkávají a

vyměňují si kontakty.

Ve Skupovce rozjíždíme oblíbený kroužek „Cvičení se zvířátky“.

Zaměřujeme se na pravidelné workshopy rodiče+děti, při kterých

klademe důraz na příjemně strávený

čas rodičů s dětmi ve spolupráci s odborníkem.

Získali jsme nové skladovací prostory, které využívají spolky pro

uskladnění převážně táborových věcí.

Dostali jsme také další vybavení do prostor spolků v podobě stolů,

židlí, skříní či kuchyňky se spotřebiči,

které již byly z druhé ruky, ale přesto stále skvěle sloužily.

Do půjčovny vybavení PKRDM jsme přidali nový kvalitní nůžkový

stan, který hned během prázdnin

využili 4 organizace. Stejně tak sady pivních setů (stoly a lavice) a

další kostýmy pro dospělé i děti.


