
Mládež v AVZO TSČ ČR ANO – NE??!! 

Vážené kolegyně, kolegové 

Naše organizace AVZO TSČ ČR pracuje už celou řadu let v oblasti volného času našich členů  
(i nečlenů) a za tu dobu jsme dosáhli spoustu dobrých výsledků a ocenění. Pokud si chceme i 
nadále udržet své dobré jméno a být mezi dobrými organizacemi v celostátním měřítku, 
musíme s ostatními organizacemi držet krok. Stále vyvíjet kvalitní a smysluplnou činnost pro 
naše členy, umět se prezentovat na veřejnosti, umět pracovat s dětmi a mládeži a 
vychovávat si z nich nové členy organizace, budoucí nástupce. 
Kromě našich znalostí a dovedností, které předáváme naší mladé generaci, potřebujeme 
také materiální vybavení a zázemí, což většinou máme (zbraně, drobné MTZ apod.), ale 
potřebujeme se také průběžně dovybavovat a svůj majetek také řádně udržovat. 
Odkud ale na to čerpat peníze? Od našich členů, nebo sponzorů? V této složité době si to 
celá řada naších členů, ale i mnozí sponzoři nemůžou dovolit. Proto je třeba, i když 
v omezené míře čerpat podporu státu, MŠMT, krajů, obcí a pod… 
Na to abychom mohli dosáhnout na tyto peníze, je důležité plnit také podmínky, které tyto 
instituce požadují. Pro naši organizaci to znamená vyvinout maximální úsilí pro získání titulu 
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeži“. Toto morální ocenění 
činnosti organizace, uděluje ministr školství na doporučení odboru pro mládež a NIDM.   
 

O přidělení tohoto titulu může požádat NNO, která: 
 

 vznikla nejméně osm let před podáním žádosti,  

 je podle svých stanov organizací dětí a mládeže, nebo má ve svých stanovách zakotveno, 
že práce s dětmi a mládeží je jednou z jejich priorit, 

 prokazatelně a pravidelně, po celou dobu od svého vzniku, pracuje s dětmi  
a mládeží, 

 organizuje činnost nejen pro vlastní členy, ale trvale nabízí činnost a aktivity i pro další 
děti a mládež, 

 v projektu má zpracovánu koncepci rozvoje své činnosti do roku 2015, 

 v průběhu nejméně 8 uplynulých let proti ní nebylo vedeno žádné trestní či správní řízení 
ze strany justičních nebo finančních orgánů, 

 nejméně třikrát v posledních pěti letech před podáním žádosti obdržela od MŠMT dotaci 
ze státního rozpočtu,  

 ve vyúčtování poskytnutých dotací od kteréhokoliv ústředního orgánu státní správy nebo 
dotací poskytnutých územními orgány samosprávy nebyla nikdy shledána žádná zásadní 
nebo opakovaná pochybení, 

 MŠMT je řádně a průběžně informováno o činnosti NNO prostřednictvím zejména zpráv 
o činnosti (výročních nebo obdobných zpráv), které mu NNO pravidelně zasílala 
v uplynulých nejméně osmi letech, 

 NNO umožňuje účast na své činnosti i dětem a mládeži se speciálními vzdělávacími 
potřebami (tj. osobám se zdravotním, psychickým nebo sociálním hendikepem), 

 má kvalitní personální zabezpečení své činnosti, nejméně 60% vedoucích dětských a 
mládežnických kolektivů je absolventem akreditovaných vzdělávacích akcí, nebo akcí 
realizovaných na základě vnitřního, MŠMT známého, vzdělávacího systému organizace, 



 pravidelně vzdělává své vedoucí dílčích kolektivů (oddílové a další vedoucí)  
i ostatní pracovníky s dětmi a mládeží v akreditovaných vzdělávacích zařízeních nebo 
v rámci vlastního, MŠMT známého vzdělávacího systému, 

 svoji činnost systematicky prezentuje široké veřejnosti na svých webových stránkách, 
v rámci Bambiriády a obdobných akcí apod., 

 zabezpečuje svým členům a ostatním účastníkům na své činnosti bezpečné prostředí,  

 její činnost je trvalá, spolehlivá a kvalitní,  

 na vyžádání MŠMT doloží doplňující informace vypovídající o její činnosti, zprávy státních 
i vnitřních kontrolních a revizních orgánů a umožní MŠMT nebo jím pověřeným osobám 
seznámit se podrobně s její činností a s dokumentací o ní. 

 

Zamysleme se prosím, které body plníme a které jsme schopni v určitém 
časovém horizontu plnit 
 
Pokud se nám podaří splnit tyto náročné podmínky, a staneme se držiteli tohoto titulu, má to 
pro naši organizaci nemalé výhody: 
Upřednostnění při udělování dotací před ostatními NNO, které nejsou držiteli titulu a tak 
lépe vyvíjet činnost s dětmi a mládeži. 
Lepší výhled do budoucna, zlepšení image naší organizace a schopnost konkurence. 
Finanční prostředky z dotací MŠMT můžeme čerpat nejen z programu č. 2 (pro 
neorganizované děti a mládež), ale i z programu č. 1 (organizované děti a mládež)  
 

Pro názornost cituji z materiálu MŠMT program č. 1 a program č. 2 pro NNO na léta 2011 

až 2015            

Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež 
 

Program je určen pouze pro NNO dětí a mládeže. Základním cílem tohoto programu je 
podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s dětmi  
a mládeží. V rámci tohoto programu jsou poskytovány pouze neinvestiční finanční 
prostředky. 
Za „organizované děti a mládež“ se pro účely tohoto programu považují děti  
a mládež, které jsou řádně registrovanými členy této NNO a platí jí členské příspěvky. 
Do tohoto programu mohou podávat své projekty i NNO, které mají spíše charakter NNO 
pracující s dětmi a mládeží, nicméně mají významnou samostatnou, organizačně i 
ekonomicky oddělenou sekci dětí a mládeže. 
 

Program č. 2 - Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 

Základním cílem tohoto programu je podpora vytváření a rozšiřování nabídky aktivit NNO 
určených pro neorganizované děti a mládež včetně dětí a mládeže sociálně znevýhodněných. 
Zahrnuje rovněž podporu činností, které jsou otevřené všem dětem a mládeži. V rámci 
tohoto programu jsou poskytovány pouze neinvestiční finanční prostředky. 
Za „neorganizované děti a mládež“ se pro účely tohoto programu považují děti  
a mládež, které nejsou registrovanými členy této NNO. Do Programu č. 2 se mohou přihlásit 
všechny typy NNO. 
 



Protože dotace je možno použít výhradně pro akce a aktivity dětí a mládeže, kde minimálně 
70% účastníků nebo členů je ve věku 6 – 26 let (pokud není stanoveno jinak), jsou za 
stávajícího stavu finance pro naše mladé členy téměř nedostupné. 
Komise RDM se dlouhodobě zabývá problémem financování z jiných zdrojů (MŠMT, krajů, 
obcí aj) a práci s dětmi a mládeži v organizaci.  Po vzoru jiných neziskových organizací, kde 
tento problém už vyřešili, navrhuje k diskuzi vytvoření dětské a mládežnické organizace i u 
nás. Vycházíme ze vzoru jiných neziskových organizací jako Klub českých turistů – Asociace 
turistických oddílů mládeže, Hasiči ČMS – Mladí hasiči ČMS, nebo i příklad různých 
politických stran. Dejme prozatím stranou „právní hlediska“, v této chvíli by měla 
proběhnout diskuze členů AVZO na webových stránkách naší organizace, ale pro začátek si 
odpovězme na pár základních otázek. Podotýkám, že změny nelze provést okamžitě „ze dne 
na den“, ale ve svém posuzování se dívejme dopředu a nehledejme, jak by to nešlo. 
 
Otázky k anketě: 
 
1. Mají členové AVZO zájem na vytvoření dětské a mládežnické organizace?  

ANO    NE 
 

2. Pokud odpovíte „ano“ jste ochotni se podílet na činnosti s dětmi a mládeži, nebo ji  
podporovat? 
  ANO    NE 
 
3. Máme se ucházet o titul „Organizace uznaná MŠMT“? 
  ANO    NE 
 
 
 
Jaromír Remža  (jaromir.remza@seznam.cz) 
Komise dětí a mládeže 
 
 
 

 
 
 

 


