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První pololetí roku 2021 bylo poznamenáno neustupující pandemií
koronaviru (Covid-19) s dlouhým vládou nařízeným lock-downem.
Proto i Představenstvo RDMP, stejně jako většina členských spolků,
fungovalo převážně on-line, přes e-maily, telefony a meety. V roce
2021 nás čekaly různé novinky, a tak se Představenstvo během roku
vyjadřovalo k mnoha návrhům, ať již šlo o přijetí nových spolků,
Výroční zprávu nebo pověření některých členů představenstva k
jednáním, diskutovalo vizi RDMP do příštích let či projekt kanceláře. 

ČINNOST RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V dubnu zveřejnilo MŠMT první zprávy o chystaných Letních
kempech. Vzhledem k podmínkám výzvy by kempy mnohé
menší spolky nemohly pořádat – proto se RDMP rozhodla je
podržet a podat souhrnný projekt. Letních kempů se podařilo
realizovat 14 pro 240 dětí. Jednotlivé kempy vesměs personálně
i organizačně zajistily členské spolky RDMP. 



RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V DATECH
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hlasováním „per rollam“ jsme přijali dva nové spolky: Centrum
Rejnok, z.s. a FOKS-live, z.s. a na VS RDMP další tři: Kočky Praha
8, Aikido Praha Vinohrady, z.s. a TIS – Hucul Club, z.s.;
celkový počet členských organizací RDMP stoupl na 33;
zřídili jsme datovou schránku RDMP;
rozhodli jsme o přechodu na podvojné účetnictví;
na setkání Krajských rad jsme měli své zástupce, v červnu v
Plzni a v září v Brně – výměna zkušeností na těchto setkáních
nás vždy inspiruje k dalším plánům a aktivitám;
také na dubnovém a listopadovém Valném shromáždění České
rady dětí a mládeže (ČRDM) měla naše krajská rada svého
zástupce;
Kontrolní komise RDMP zkontrolovala činnost rady, účetnictví
let minulých i to současné. 

Dále v roce 2021: 

ČINNOST RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V prosinci jsme uzavřeli rok Valným shromážděním Rady dětí
a mládeže hlavního města Prahy, vzhledem k pokračující
pandemii opět on-line, avšak s nadějí, že v roce 2022 nás čekají
mnohé změny k lepšímu fungování RDMP.



ČLENSKÉ ORGANIZACE RDMP

Aikido Praha Vinohrady, z. s.
Atleti v Akci, z. s.

Centrum REJNOK, z. s.
Děti ven, z. s.
DoNitra, z. s.

Dva ušáci, z. s.
E.V.A., z. s. BENEŠOV

FOKS-live z. s.
Chmelnický dětský klub, z. s.

Ignisio z. s.
Internet mládeži, z. s.

Jules a Jim, z. ú.
Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z. s.

Klub Domino, DTA, z. s.
Kočky Praha 8

Komunitní centrum Petrklíč, z. s.
Kondor – Modřanská Trojka

M&M Family company, z.s. 
Malešice v pohybu, z.s.

Meno Mosso, z.s.
Modré lvíče z.s.

Občanské sdružení Děti bez hranic
Občanský spolek Potichounku

Pražská krajská rada Asociace TOM
Pražská organizace Pionýra

Rada rodičů při ZŠ Mohylová o. p. s.
RC Kolovraty – MACEK z.s.

Rodinný klub Setkávání, z.s.
STTO, z.s.

Spolek rodičů Studánka
TIS - Hucul Club, z.s.
Vesmír Říčany, z. s.

Zlatá kotva



V roce 2021 představenstvo RDMP reagovalo na vyhlášenou výzvu
MŠMT s názvem Letní kempy. Tato výzva se zaměřovala na
potlačení nežádoucích jevů pandemie SARS-CoV-19. Ve spolupráci
s členskými spolky se podařilo zorganizovat 14 letních kempů pro
240 dětí. Na realizaci letních kempů v RDMP bylo využito celkem 630
000 Kč z této výzvy. 
Kvalitní celotýdenní program zahrnoval návštěvy výukových
a technologických center, workshopy se zajímavými rukodělnými
a sportovními aktivitami, hodinami cizích jazyků a doučováním
předmětů, které v rámci pandemického školního roku děti
nezvládly prostudovat. Dle dostupných informací se mnohdy
jednalo o děti, které byly poprvé na letním táboře a tuto aktivitu by
chtěly v dalších letech zopakovat. 
Cílem této výzvy bylo po izolaci dětí v době pandemie opětovně
vytvořit vazby mezi nimi, prohlubovat jejich sociální dovednosti
 a rozvíjet jejich kompetence. 

LETNÍ KEMPY





Pro rok 2022 si představenstvo RDMP vytyčilo za
cíl vytvoření kanceláře, která by pomohla
posunout naši činnost na vyšší úroveň. Proto
jsme podali projekty a žádosti o dotace (nejen)
na MŠMT. Díky finanční podpoře chce RDMP
přinášet členským organizacím další aktivity
a všestranný servis. Tyto benefity chceme
nabídnout i dalším spolkům dětí a mládeže
a dále kultivovat tuto oblast činnosti na území
hlavního města. 

VIZE 2022

Činnost Rady dětí a mládeže hlavního města
Prahy je založena na dobrovolnictví, bez které
by nejen ona, ale ani členské spolky nemohly
fungovat. Proto chceme poděkovat celému
představenstvu a všem dalším, kdo se zapojili
jak do činnosti RDMP, tak do činnosti našich
členských organizací. Moc si vážíme Vaší
pomoci. 

PODĚKOVÁNÍ






