Hodnocení činnosti Rady dětí a mládeže v roce 2018
Činnost RDM vychází z Koncepce podpory mládeže do roku 2020, jejichž cílem
je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím
rozvoje jejich osobnosti. Cílovou skupinou jsou mladí lidé do 30 let. V souladu
s dokumenty EU pro oblast mládeže je primární cílovou skupinou Koncepce
2020 mládež ve věku 13 – 30 let. (sociologický věk mládeže)
Rada dětí a mládeže AVZO TSČ ČR pracuje ve složení:
předseda komise: Jaromír Remža
členové:
Eva Urbanová
Jana Pourová
Jana Jílková
Kateřina Topilinová
Evžen Pour
Petr Vykoukal
Jan Domanský
Karel Polínek
V roce 2018 pořádala, nebo se podílela Rada dětí a mládeže na těchto akcích a
soutěžích.
Březen – ve spolupráci s DDM Ždánice (JMK) uspořádal P.S. Ždánice tradiční akci

Výprava na severní pól, (16. - 18. 3. 2018), které se konalo spolu se
soutěžním vařením Jarní polévky. Soutěže se zúčastnilo cca 30 účastníků

Duben – 20 – 22. dubna se konala víkendová akce pro děti a mládež na chatě
Barborka (JMK), s účasti, cca15 dětí a dobrovolníků.

Víkendovka na chatě Barborka

Květen – tradiční dvoudenní přehlídka volnočasových aktivit DDM a spolků
v Ostravě (MSK) s názvem Bambifest a účastí cca 650 dětí a rodičů. AVZO Stará
Bělá p.s.se prezentovala střelbou ze vzduchových zbraní.(CO2 pistole)

Bambifest 2018
Červen – Sportovní odpoledne proběhlo v areálu našeho spolku ve Staré Bělé
s účastí cca 20 dětí. Rovněž se uskutečnil Dětský den v Klimkovicích s účasti cca 60
dětí (někdy i v doprovodu rodičů). Obě akce zajišťovalo 18 dobrovolníků.

Sportovní odpoledne, Dětský den Klimkovice
Červen - výšlap do Chřibů (1.6 – 3.6) víkendová akce pro děti, trávení volného
času dětí v přírodě, spojeného s plněním branných úkolů. Akce se zúčastnilo 9
.účastníků.

Výšlap do Chřibů
Červenec – Hustopeče nad Bečvou (28.7 – 11.8) letní tábor s účasti 30 dětí. LT
zajišťovalo 8 vedoucích a instruktorů. Další letní tábor se uskutečnil ve spolupráci se
Zálesákem Studénka a Zálesákem Ždánice ve Staré Osadě u Bílovce. (29.6 – 8.7)
s účastí celkem 40 dětí a 7 dospělých.

Letní tábor Hustopeče nad Bečvou 2018

Srpen – výšlap v okolí Výškova (7. 8 - 10. 8.), pořádal Zálesák Ždánice s účasti 9
účastníků.
Ve dnech 10. 8. -12. 8. proběhlo na penzionu Jana na Mlýnkách proškolení
rozhodčích STO a vedoucích kroužků branných pobytů v přírodě, za účasti 24
školených. Vedoucí akce Petr Vykoukal. V sobotu proběhla soutěž s pracovním
názvem MINI STO za účasti 44 soutěžících (22 hlídek), nově i v kategorii rodiče
s dětmi. Celou soutěž zajišťovalo 15 rozhodčích na stanovištích. Hlavní rozhodčí
Karel Polínek, vedoucí org. štábu Petr Vykoukal.

Školení branných pobytů v přírodě penzion Jana na Mlýnkách

MINI STO 2018

MINI STO 2018, okolí penzionu Jana na Mlýnkách

Září – 16. 9. Proběhla na střelnici Skalka v O.- Porubě ve spolupráci s Radou dětí a
mládeže MSK (RADAMOK) soutěž TREFA s rozšířeným počtem stanovišť (12)
s účastí 72 soutěžících a 18 dobrovolníků. AVZO zabezpečovalo dvě stanoviště a
ceny do soutěže. 22. 9. proběhla Střelecká soutěž pro neorganizované děti a mládež
„Starobělská pažba“ (16 ročník) s účasti cca 53 soutěžících. Vše zajištovalo
10dobrovolníků.

Trefa 2018

Starobělská pažba
Říjen – Fantasty víkend Čeložnice (5. 10 - 7. 10.) víkend strávený na táborové
základně v Čeložnici, pobyt v krásném prostředí, hry v přírodě s účastí cca 20
účastníků.

Fantasty víkend Čeložnice
v soboru (13. 10) jsme se zúčastnili už 7. ročníku projektu pořádaného ČRDM
„72 hodin“ s účasti 14 dětí a 2 dospělých. Jako už tradičně jsme prováděli běžnou
údržbu na našem venkovním areálu, zasadili dva ovocné stromy (třešeň) věnované
ČRDM na naší zahradě a na závěr opékali špekáčky

Celoroční činnost dětí na pravidelných schůzkách v klubovně a přilehlé
zahradě

Hry v klubovně

V letošním roce jsme nedostali dotaci MŠMT pro práci s dětmi a mládeží, část
nákladů byla pokryta z vlastních zdrojů AVZO, část z dotací obcí, sponzorských darů
a z vlastní činnosti p.s.
Za Radu dětí a mládeže
Jaromír Remža

