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Zápis z XIII. Valného shromáždění RDMP              
ze dne 25. března 2019 

 

Účastníci jednání 
Michala Kateřina Rocmanová (předseda RDMP) 
Hana Kopecká (Atleti v akci, o.s.) 
Otto Vokál (Chmelnický dětský klub) 
Tomáš Grundza (Ignisio z.s.) 
Zuzana Dorážková (Ignisio z.s.) 
Jan Dědina (Modré lvíče z.s.) 
Miroslav Jungwirth (místopředseda RDMP a Pražská organizace Pionýra) 
Petr Křivánek (Rada rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s.) 
Ivo Jauris (Vesmír Říčany, z.s.) 
Jana Soběslavská (Zlatá kotva) 
Petr Teringl (Pražská krajská rada A-TOM) 
 

Omluveni 
Klub dětí Čtyřlístek, z.s. 
 

Neomluveni 
Dva ušáci.cz 
E.V.A. z.s. Benešov 
Internet mládeži  z.s. 
Jules a Jim z.s. 
Klub DOMINO, Dětská tisková agentura, z. s. 
Kondor – Modřanská trojka 
Malešice v pohybu 
Meno Mosso, z.s. 
M&M Beny company 
Občanské sdružení Děti bez hranic 
Rodinný klub Setkávání 
STTO – Sdružení Turistických a Tábornických Oddílů 
 

Hosté 
Žádní 
 

Program VS RDMP 
 
1) Zpráva o činnosti RDMP za uplynulý rok 
2) Zpráva o přijetí nových členů 
3) Návrh zapisovatele a ověřovatele 
4) Různé 

a) Očekávání od RDMP 
b) Šablony MŠMT 
c) Mládež v kraji (v jednotlivých MČ) 
d) Členské karty / EYCA karty 
e) Nápady a připomínky členů 
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Zápis z jednání z VS RDMP 
 
Jednání nebylo v 17.00 usnášeníschopné (bylo přítomno 9 zástupců), takže bylo svoláno náhradní VS 
na 17.30. Zde bylo přítomno 10 zástupců. 

 

1) Zpráva o činnosti RDMP 
Michala Kateřina Rocmanová informovala o skladbě členské základy RDMP a o pěti nových členských 
organizacích. Představenstvo se oficiálně sešlo od minulého VS RDMP na dvou jednáních (hlavně 
z důvodu dotací – šablon MŠMT), vše důležité ale řeší průběžně. RDMP i nadále zajišťuje svým 
členským spolkům hlavně registraci v rámci ČRDM a zajištění pojištění. 
 
Informovala o účasti členů Představenstva na Valných shromážděních ČRDM (kde zastupoval RDMP 
místopředseda Miroslav Jungwirth) a na Setkáních krajských rad dětí a mládeže (kde zastupovala 
RDMP předsedkyně Michala Kateřina Rocmanová). Zástupci informovali o novinkách v těchto 
orgánech. 
 
Místopředseda doplnil informaci o Členských kartách EYCA a jejich možnostech. 
 

2) Zpráva o přijetí nových členů 
 
Od minulého VS byly přijati dva noví členové formou hlasování per rollam, a to M&M Beny Company 
(5. července 2018) a Ignisio z.s. (14. února 2019). 
 

3) Návrh zapisovatele a ověřovatele 
 
Zapisovatelem byl navržen Miroslav Jungwirth 
(10,0,0) – návrh byl přijat 
Ověřovatelem byl navržen Petr Teringl 
(10,0,0) – návrh byl přijat 
 

4) Různé 
 
a) Očekávání od RDMP 
- Jana Soběslavská přednesla návrh na využití dotací a profesionalizaci RDMP; zaznělo, že je zde 
problém za prvé personální, za druhé je malá poptávka po dalších službách RDMP ze strany 
organizací. 
b) Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (dále jen Šablony MŠMT) 
- Předsedkyně RDMP podrobně představila možnosti dotačních programů Šablon MŠMT rozdělených 
do 13 aktivit. Žádat se dá každý půlrok (nejbližší termíny jsou 15. dubna a 31. září 2019), poslední 
možný termín je 6. ledna 2020, žádost je na tři roky. 
- VS ukládá požádat ČRDM a Jana Burdu (koordinátora Krajských rad) o přípravu ukázek/příkladů 
běžné činnosti našich spolků ke každé aktivitě v šabloně. Z: Jungwirth, T: 31. března 2019. 
- VS ukládá vyzvat všechny spolky RDMP, ať si přečtou podmínky a rozhodnou se, zda mají zájem se 
zapojit, v kterých konkrétních aktivitách, a kdo jmenovitě to v jednotlivých spolcích bude mít na 
starosti.  Z: Grundza, T: 15. dubna 2019 
- V případě, že se nevyjádří dostatečný počet spolků (minimální částka žádosti je  1 000 000 Kč), pak 
VS RDMP ukládá Káče Rocmanová dojednat, aby se zájemci mohli zúčastnit šablon ve spolupráci s 
jinou krajskou radou. Z: Rocmanová, T: 30. dubna 2019 
(10,0,0) – úkoly byly přijaty 
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c) Mládež v kraji 
- Předsedkyně představila možnosti dotačního programu Mládež v kraji a účastníci VS diskutovali, jak 
je možno s tímto dotačním titulem na RDMP pracovat. 
- VS RDMP pověřuje Představenstvo provést další kroky ve výzvě Mládež v kraji v návaznosti na 
výsledek zapojení a jednání u Šablon MŠMT. Z: Představenstvo, T: 30. května 2019 
(10,0,0) – úkoly byly přijaty 
 
 
Jednání VS RDMP bylo ukončeno v 18.55. 
 
 
 
Zápis vyhotovil: Za správnost zápisu odpovídá: 
 
 
 
Miroslav Jungwirth Petr Teringl 
člen Představenstva RDMP ověřovatel zápisu 
 
 
 

 
Předsedkyně RDMP: 

 
 

Michala Kateřina Rocmanová 
předsedkyně RDMP 

 


