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Vážená paní ministryně,
obracím se na Vás v souvislosti s Vaším vystoupením v médiích, a to ohledně
plánovaných úspor v dotacích pro NNO. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je
střecha 98 organizací, jako jsou například Junák – český skaut, Pionýr, mládež
Sdružení dobrovolných hasičů ČMS, Asociace TOM, YMCA apod., celkem s více než
200 tisíci členy, dětmi a mladými lidmi. Každoročně se naše organizace uchází o
dotace na volnočasové aktivity mládeže, administrované MŠMT. Dotace, které
naše organizace dostávají, slouží hlavně k tomu, aby dobrovolníci pracující s dětmi
měli možnost vzdělání, pojištění, aby se s dětmi měli kde scházet – tedy na
klubovny, základny pro tábory a víkendové akce, stany, sportovní a jiné vybavení.
Jen dobrovolnickou prací ušetříme státu, oproti variantě, že by aktivity v
obdobném rozsahu provozoval sám, na 4 mld. korun ročně. Celková výše dotací ze
státního rozpočtu do našeho sektoru se pohybuje kolem 200 mil. Kč ročně. Při
všech jednáních s členy vlády či v Podvýboru pro mládež Poslanecké sněmovny
jsme ubezpečováni, že oblast dětí a mládeže je dlouhodobě podfinancovaná, v
oblasti investic naprosto fatálně, a že bude navýšená. MŠMT je s tím v souladu a
snaží se prostředky naplánovat do dalších let. Tedy dostáváme zcela opačné
informace, než jsme v neděli 5. 8. slyšeli od Vás.
Vážená paní ministryně,
pokud má Vaše ministerstvo potřebu ušetřit peníze v rozpočtu, je to jistě
relevantní. Dle našeho mínění je však nutné sdělit, kolik a odkud se mají peníze
vzít. Samotný signál o ušetření „na NNO“ se pak může, třeba nechtěně, stát
příspěvkem k posilování negativního vnímání NNO jako něčeho nepotřebného. Po
odečtení veřejně deklarovaného navýšení dotací na sport a sociální služby totiž,
dle mého, není prakticky možné 3 mld. Kč uspořit. Budeme tedy rádi, nejen za
Českou radu dětí a mládeže, za jakékoli podrobnější vysvětlení či stanovisko.
Děkuji.
S pozdravem

Ing. Aleš Sedláček
předseda ČRDM
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