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OČIMA PREZIDENTA
Když jsme před necelými čtyřmi lety seděli v malém kroužku a
zakládali Českou debatní společnost, nikoho z nás by nenapadlo, že
v roce 2016 budeme mít slušně etablovanou celostátní neziskovku
s více než milionovým obratem, zajištěným materiálním vybavením a
více než dvěma desítkami zapálených dobrovolníků. Vydali jsme se na
dlouhou a složitou cestu za svým cílem a zjistili jsme, že cíl našeho
snažení není nikdy konečný. Máme vlastní a v Evropě unikátní debatní
formát, budujeme si vlastní školicí středisko v přírodě, začínáme se
systematicky
věnovat
vzdělávání
dobrovolníků,
míříme
k profesionalizaci, šanony a technika ČDS pomalu z mého bytu
vytlačily podnájemníky, a přesto pořád rozvíjíme vizi, kam by se mělo
naše snažení ve výhledu ubírat. Překážky na naší cestě nás nezastaví.
Doufáme, že na konci této cesty se nám podaří organizačně a finančně
zajistit ten nejlepší debatně-vzdělávací program v České republice a
to v nejširším možném významu toho pojmu. Už teď se ale těším na
to, že v oné chvíli budeme vědět, že konec cesty je ve skutečnosti
ještě daleko před námi.

JAKUB KADLEC
prezident spolku

OBSAH
PROMLUV A ZMĚŇ SVĚT! (VIZE ČDS)

5

MÁME NĚCO ZA SEBOU (HISTORIE ČDS)

6

ČINNOST ČDS V ROCE 2015
VERBATTLE

7

HEART OF EUROPE

8

VÝUKA DEBATOVÁNÍ NA KSA UPOL

9

RÉTORICKÉ SEMINÁŘE A REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE

9

NEW ERA ACADEMY A DEBATE CAMP ORLANDO

11

KOMUNIKACE A PREZENTACE SPOLKU

11

OBJEKT 33 A MĚSTEČKO NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

12

AKREDITACE DVPP

14

VZDĚLÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ

14

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ EUDC

15

ČLENSTVÍ A SPOLUPRÁCE

15

ORGÁNY SPOLKU A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

16

PODĚKOVÁNÍ

17

ZÁMĚRY PRO ROK 2016

18

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

19

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

24

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

28

PROMLUV A ZMĚŇ SVĚT!
Tak zní motto, které se v České debatní společnosti (ČDS) snažíme nejen vštípit
účastníkům našich vzdělávacích programů, ale které motivuje i nás samotné.
Motivuje nás ve snaze etablovat v České republice výuku komunikačních
dovedností (argumentace, veřejného vystupování, kritického myšlení a podobně)
prostřednictvím vzdělávací metody soutěžní debaty jako respektovanou součást
nejen školních vzdělávacích programů, ale v těsné návaznosti také neformálního
vzdělávání – volnočasových aktivit.
Česká debatní společnost je a bude nestátní neziskovou organizací – spolkem dětí
a mládeže nabízejícím vzdělávací aktivity především v oblasti rozvoje
komunikačních dovedností. Mládeži a dalším zájemcům nabízí informace a získání
dovedností zábavnou (kompetitivní) formou a formou zážitkového i
participativního učení v podobě přednášek, setkání, seminářů, praktických kurzů,
školení, soutěží, táborů a výměn a to obvykle při využití příkladů dobré praxe
v napojení na zkušenosti korporátního sektoru. Buduje adekvátní materiální i
personální zázemí pro poskytování a další rozšiřování svých služeb.
Hodnotami, které Česká debatní společnost při své činnosti sleduje, jsou
především:






otevřená komunikace,
podpora participace,
inkluzivní přístup,
slušnost a
přednost efektivity před formalismy při řízení organizace.
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MÁME NĚCO ZA SEBOU
Historie České debatní společnosti sahá do roku 1994, kdy při gymnáziu
v Olomouci-Hejčíně vznikl neformální debatní klub, vůbec první v České republice.
Řadu let fungoval jako studentský spolek, který organizoval účast studentů školy
na tuzemských i mezinárodních debatních soutěžích. V roce 2001 se poprvé
uskutečnil středoškolský debatní turnaj „Heart of Europe“.
Rostoucí nároky na jeho organizaci a snaha získat prostředky na účast na
podobných akcích v zahraničí si v roce 2004 vyžádaly formalizování aktivit.
Organizace byla založena jako občanské sdružení „Debatní klub Olomouc“.
V roce 2006 se poprvé konala další z dnes již pravidelných akcí – celostátní debatní
turnaj středoškoláků v českém i anglickém jazyce „Olomouc open cup“. Postupné
rozšiřování a zkvalitňování náplně práce vedlo k prudkému nárůstu členské
základny a v roce 2008 také k zapojení členů do organizace celostátních soutěží
„Debatiáda“ a „Romská debatní liga“. Rozšíření činnosti bylo potvrzeno změnou
stanov v roce 2009, od níž se sdružení zabývalo výukou komunikačních dovedností
a organizací soutěžního debatování v celém Olomouckém kraji. Stále rostoucí
prestiž Heart of Europe oslovila první významné partnery: Moravskou
Vodárenskou a Olomoucký kraj.
Heart of Europe 2012 se poprvé mohlo pochlubit postavením největšího
nezávislého středoškolského debatního turnaje na světě. Rok 2012 byl však také
rokem definitivní přeměny regionální organizace na celostátní, a to včetně
přejmenování na Českou debatní společnost.
Léta 2013-2015 znamenala rozvoj stávajících činností. Organizace se stala
spolkem a vytvořila si a rozvinula korporátní identitu. Jako jediná organizace v EU
licencovala originální vzdělávací metodu „Verbattle“. Získala do vlastnictví budovu
bývalého muničního skladu v Mikulovicích u Jeseníku, kterou přestavuje na
vzdělávací a volnočasovou základnu v přírodě.
Partnery Heart of Europe se v tomto období staly například společnosti Olma či
Penam, nebo také Univerzita Palackého. ČDS se ze středoškolského kroužku
vyvinula v etablovanou organizaci s celostátní působností organizovanou
především z Ústí nad Labem a Olomouce, kde stále zůstává sídlo spolku.
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VERBATTLE
ARGUBITKA
Česká debatní společnost licencovala vzdělávací program Verbattle a stala se
jedinou evropskou pobočkou Verbattle již v roce 2014. Stěžejní částí Verbattle je
formát soutěžní debaty navržený tak, aby eliminoval nedostatky formátů starších,
byl pro účastníky atraktivnější a zároveň posiloval vzdělávací rovinu soutěžního
debatování. Verbattle je kratší, svižnější, má lepší spád. Ze stejných důvodů je
také méně náročný organizačně i nákladově. Je inkluzivnější, zábavnější, učí
pružně reagovat, je ideálním propojením formálního a neformálního vzdělávání.
V neposlední řadě přináší oproti tradičním formátům přesah mimo akademické
prostředí do světa byznysu či státní / veřejné správy, odkud čerpá příklady dobré
praxe.
V roce 2015 zaštítila Česká debatní
společnost pilotní regionální projekt
svých členů Kláry Ligurské a Josefa
Šulce Ústecká Argubitka, který v rámci
programu SmartUp podpořila Nadace
O2. Tvořily jej rétorické semináře
zakončené
soutěžními
debatami
Verbattle na gymnáziích v Mostě,
Litvínově, Žatci, Děčíně a Ústí nad
Labem (Jateční) a v lednu 2016 na
základních školách Na Pěšině a Vojanova v Děčíně. Semináře pod vedením
Vlastimila Waice, Martina Režného a Kláry Ligurské nám poskytly potřebnou
zpětnou vazbu pro přípravu pravidel a metodiky pro soutěže a vzdělávací program
Verbattle, které byly následně otestovány a dále vylepšovány v rámci projektu
Olomoucká Argubitka, který se opět za podpory Nadace O2 uskutečnil začátkem
roku 2016. Ústecké Argubitky se zúčastnilo 261 žáků a 20 učitelů.

ERASMUS+
Verbattle Foundation pověřila Českou debatní společnost šířením
vzdělávacího programu Verbattle v Evropě, proto se od 26. 9. do
3. 10. v Mikulovicích uskutečnila mezinárodní výměna zkušeností
„Verbattle meets Europe“ podpořená z programu Erasmus+,
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klíčová akce 1 – výměny mládeže.
Výměny se účastnilo 36 mládežníků a
10 lídrů z České debatní společnosti
a partnerských organizací Seiklejate
Vennaskond
(Estonsko),
Asociatia
Tinerilor Activi Civic (Rumunsko) a
Biedriba Eurofortis (Lotyšsko). Po celou
dobu výměny byl přítomen a roli
lektora zastával zakladatel programu Verbattle, pan Deepak Thimaya (Indie).
Tématy výměny byly uprchlictví, humanitární a rozvojová pomoc. S přednáškami
vystoupili Dr. Josef Kraus z Fakulty sociálních studií MU v Brně, Lucie Macková
z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a Miroslav Krša z Odboru informování o
evropských záležitostech Úřadu vlády ČR – Eurocentra Olomouc.

OSTATNÍ DEBATNÍ SOUTĚŽE A PROJEKTY
HEART OF EUROPE
V červenci 2015 pořádala Česká debatní společnost již 12. ročník mezinárodního
středoškolského debatního turnaje Heart of Europe, kterého se opět zúčastnilo
více jak 200 účastníků z přibližně 20 různých zemí z téměř všech kontinentů.
Hlavním rozhodčím turnaje byl pan Itumeleng Kenneth Mohanoe z Jihoafrické
republiky. Akce proběhla za podpory Univerzity Palackého v Olomouci, Magistrátu
města Olomouce, Olomouckého kraje,
Odboru informování o evropských
záležitostech Úřadu vlády ČR –
Eurocentra
Olomouc,
Dopravního
podniku města Olomouce, společností
Penam, Olma a dalších.
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Již potřetí proběhl před hlavní středoškolskou částí také
vysokoškolský turnaj ve formátu britské parlamentní debaty.
Účastnili se jej studenti z České republiky, Jihoafrické republiky, Kanady,
Slovinska, Thajska a Velké Británie. Hlavním rozhodčím byl Martin Režný.
Středoškolská i vysokoškolská část Heart of Europe proběhly v prostorách
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

VÝUKA DEBATOVÁNÍ NA KSA UPOL
V návaznosti na neformální rétorický seminář na Katedře sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
z akademického roku 2014 vedl Martin Režný nejprve pokračování tohoto
semináře v jarním semestru 2015 a následně v podzimním semestru 2015 oficiální
předmět Debatování: Základy praktické argumentace. V obou případech výuka
probíhala pro skupinu cca 20 studentů s cílem seznámit je se základy rétoriky a
soutěžního debatování.

RÉTORICKÉ SEMINÁŘE
Česká debatní společnost nabízí všem stupňům škol v České republice různé
programy vzdělávání žáků a studentů v komunikačních dovednostech. Jednodenní
rétorické semináře bez soutěžního debatování vedli lektoři Jakub Kadlec a Martin
Režný na obchodní akademii v Českém Těšíně a na gymnáziu v Kojetíně.
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REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE VE FORMÁTU ČDS 5×5
V lednu 2015 pořádala Česká debatní společnost ve spolupráci se Zastupitelstvem
mládeže Olomouckého kraje tradiční debatní turnaj Olomoucká Debatiáda pro
střední školy z Olomouckého kraje. Turnaj proběhl v Domě dětí a mládeže
Olomouc ve formátu debaty ČDS 5×5. Soutěže se účastnili studenti 1. a 2. ročníků
středních škol.
V březnu 2015 zajišťovali Martin Režný
a Václav Orava za Českou debatní
společnost organizaci výročního turnaje
Debatiáda Havířov pro žáky základních
a středních škol z okolí Havířova a
Českého Těšína. Soutěž v debatování
ČDS 5×5 hostila základní škola
Mládežnická v Havířově.
V říjnu 2015 se konal další tradiční
debatní turnaj Olomoucký debatní pohár, který organizuje ČDS ve
spolupráci s Gymnáziem Čajkovského v Olomouci, kde turnaj
proběhl. Soutěže ve formátu ČDS 5×5 se zúčastnili žáci středních
škol z Olomouckého kraje.
Sezónu regionálních a místních debatních soutěží ČDS 5×5 zakončila
Prostějovská vánoční Debatiáda. Tato výroční soutěž pro
středoškoláky nejen z Olomouckého kraje se uskutečnila tradičně ve spolupráci s
Gymnáziem Jiřího Wolkera v Prostějově,
které turnaj hostilo v prosinci 2015.
Soutěže se zúčastnilo 12 týmů nejen z
gymnázií v rámci Olomouckého kraje,
ale také například ze Slovenska.
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NEW ERA ACADEMY
V rámci dlouhodobé spolupráce s touto kanadskou debatně-vzdělávací organizací
pomáhal Martin Režný v průběhu celého roku 2015 online trénovat kanadské,
americké, čínské, švédské a jihokorejské debatéry ze základních a středních škol.
Tento debatní trénink probíhal převážně v mezinárodním soutěžním formátu
WSDC, ale také v různých regionálních kanadských soutěžních formátech a mimo
soutěžní debatování také v širším smyslu řečnictví a uměleckého a dramatického
projevu.

DEBATECAMP ORLANDO
Martin Režný byl v rámci DebateCampu v prosinci 2015 v Orlandu na Floridě ve
Spojených státech hlavním lektorem tréninkového debatního tábora pro studenty
základních a středních škol z Kanady, Spojených států, Číny a Jižní Koreje. Akci
pořádala kanadská vzdělávací debatní organizace New Era Academy ve spolupráci
s místní vzdělávací institucí Foundation Academy.

KOMUNIKACE A PREZENTACE SPOLKU
V průběhu posledních tří let definovala Česká debatní společnost svou korporátní
identitu především pak komunikaci a design. Komunikaci s účastníky programů i
veřejností usnadňuje pravidelně aktualizovaná elektronická prezentace www.c-ds.cz. Dalšími komunikačními kanály jsou weby turnaje Heart of Europe
www.heart-of-europe.org a objektu 33 www.objekt33.cz. ČDS také provozuje
web Městečka neziskových organizací na Muně www.mesteckonamune.cz a své
profily v sociálních sítích Facebook (4 700 fanoušků, engagement až 14 000),
Twitter (850 fanoušků) a YouTube (310 videí, 300 odběratelů, 85 000 zhlédnutí).
Otevřenost a průhlednost hospodaření podporuje využívání transparentních účtů
u Fio banky. Účetnictví jsme i v roce 2015 vedli ve formě podvojného účetnictví.
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MUNA
OBJEKT 33
Objekt bývalého skladiště munice číslo 33 v někdejší vojenské posádce a
muničním skladu v Mikulovicích (Muna) získala Česká debatní společnost do
vlastnictví v polovině roku 2013 od Hnutí Brontosaurus Jeseníky pro záměr jeho
přestavby na školicí a volnočasové středisko.
Především během let 2013 a 2014 byly
na objektu dobrovolnicky provedeny
základní záchranné práce jako například
výměna střešní krytiny, drenáž proti
vysoké hladině spodní vody, zázemí pro
dobrovolníky a skladování materiálu a
podobně. Výměnou za příslib budoucího
volného
užívání
objektu
se
na
rekonstrukci svou dobrovolnickou prací
podílí rovněž Taneční skupina Lucky
while z Kojetína.
Vzhledem k nedostatku dobrovolníků, nízké efektivitě vynaložených nákladů při
nízkém počtu účastníků jednotlivých brigád a sporům mezi společnostmi ČEZ
Distribuce a Vojenské lesy a statky, které blokují zřízení přípojky elektřiny, jsme
se v roce 2015 rozhodli do doby elektrifikace areálu a získání
finančních prostředků na odměny profesionálních pracovníků
či stavební firmy rekonstrukci pozastavit a věnovat se pouze
nutné údržbě a společným projektům Městečka neziskových
organizací na Muně.
V souvislosti s projektem Objekt 33 bylo od jeho počátku
odvedeno 2 699 hodin dobrovolnické práce, 1 111 z toho
přímo prací na samotné stavbě. V letech 2013, 2014 a 2015
bylo na stavbě odvedeno 467, 530 a 114 hodin práce.
Celkové investice dosáhly 208 264 korun včetně soukromých výdajů členů a
dobrovolníků ČDS. V jednotlivých letech šlo o částky 91 115, 85 589 a 31 560
korun.
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MĚSTEČKO NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA MUNĚ
Spolu s převzetím objektu 33 se Česká debatní společnost zavázala stát se
členskou organizací a podílet se na činnosti neformální sítě dvanácti neziskových
organizací Městečko neziskových organizací na Muně. Městečko se stará o údržbu
areálu, společně užívaných prostor festivaliště či koupelny a snaží se Munu
propagovat a lákat do ní například výstavbou naučných stezek místní i turisty.
Městečko využívá systém rotačního
předsednictví
s nastupujícím
a
odstupujícím místopředsedou. Česká
debatní společnost byla předsednickou
organizací zvolena pro rok 2016, v roce
2015 tudíž Vlastimil Waic vykonával
funkci místopředsedy.
V rámci
své
činnosti
v Městečku
neziskových
organizací
zajišťovala
Česká debatní společnost v roce 2015 prezentaci Městečka u příležitosti Dnů
Mikulovic (ve spolupráci s T. J. Jiskra Jeseník a Lakros klubem Kroměříž) 30. 6.
2015, sousedské setkání majitelů nemovitostí v Muně a navazující veřejnou
brigádu „Akce Z v posádce“.
Obě posledně jmenované akce podpořila dobrovolníkům ČDS Jakubu Kadlecovi a
Tereze Černé Nadace O2 v programu SmartUp (projekt Muna pro Mikulovice).
Sousedské setkání se za účasti řady majitelů, zástupce katastrálního úřadu i
Vojenských lesů a statků uskutečnilo v obecním kinosále 9. 10. 2015. Moderoval
jej Vlastimil Waic, který reprezentoval ČDS, Městečko a tlumočil
rovněž stanovisko ČEZ Distribuce k elektrifikaci areálu. Veřejná
brigáda zapojená do projektu tří dnů dobrovolnických aktivit „72
hodin“ České rady dětí a mládeže následovala 10. 10. 2015.
Zúčastnily se jí tři desítky dobrovolníků, kteří areál vyčistili od
celkem 2,5 tuny odpadků. Pytle pro sběr poskytla společnost
Plastkon product, likvidaci odpadu zajistila společnost Ekobab.
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DALŠÍ PROJEKTY A AKTIVITY
AKREDITACE DVPP
V červnu 2015 se Česká debatní společnost stala akreditovaným vzdělávacím
zařízením a získala akreditace trojice vzdělávacích akcí Dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Jedná se o kurzy Úvod do argumentační
vzdělávací metody, Pokročilá argumentační teorie a metodologie a
Teorie a praxe kritického myšlení určené pro učitele gymnázií, 2.
stupně ZŠ a pedagogy volného času. Garantem akcí DVPP je Martin
Režný.

VZDĚLÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
V roce 2015 zahájila Česká debatní společnost práce na přípravě projektu
systematického vzdělávání dobrovolníků. Své členy se snaží motivovat k realizaci
projektů v rámci programu O2 SmartUp, jehož součástí je vždy také seminář
základů projektového řízení. V rámci projektu vzdělávání dobrovolníků je
připravován systém sdílení zkušeností uvnitř organizace i zajištění formálního
uznávání získaných kvalifikací. Cílem pro roky 2016 a 2017 je vzdělávání
dobrovolníků zintenzivnit.
Školení projektového managementu v rámci O2 SmartUp se v roce 2015 zúčastnili
Klára Ligurská, Tereza Černá, Jakub Kadlec, Josef Šulc, Ondřej Gardavský a Erik
Szcotka, kteří se vzdělali v mediální komunikaci, přípravě rozpočtu projektu,
projektovém řízení, týmové práci, webdesignu či fotografování.
Vlastimil Waic se účastnil školení MŠMT pro žadatele o neinvestiční dotace na
činnost mládežnických organizací, pro žadatele a příjemce v programu
investičních dotací mládežnickým organizacím a také školení Domu zahraniční
spolupráce MŠMT pro příjemce grantu Klíčové akce 1 programu Erasmus+.
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TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ EUDC
Česká debatní společnost se v roce 2015 poskytnutím dobrovolnické práce a
technického vybavení organizačně podílela na EUDC 2015 (Evropském
univerzitním debatním mistrovství), největším evropském vysokoškolském
turnaji, který proběhl v srpnu ve Vídni na prestižní ekonomické vysoké škole
Wirtschafts Universität. ČDS byla zodpovědná za provoz živého online vysílání ze
všech kol turnaje a zřízení videoarchivu debat na svém YouTube kanálu The Czech
Debate TV.

ČLENSTVÍ A SPOLUPRÁCE
ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Česká debatní společnost je členem České rady dětí a mládeže. Aktivně se účastní
projektů této střešní organizace, např. akce „72 hodin“, skupinového pojištění či
strukturovaného dialogu. Členové ČDS pravidelně přispívají do časopisu ČRDM
Archa. Vlastimil Waic byl v roce 2015 zvolen jedním ze tří zástupců menších
členských organizací ve Valném shromáždění ČRDM.

ČDS JE DÁLE...







pobočkou Verbattle pro Českou republiku,
členskou organizací WSDC (World schools debating championship),
členskou organizací Městečka neziskových organizací na Muně,
členskou organizací Unie neziskových organizací Olomouckého kraje,
partnerskou organizací Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje,
partnerskou organizací Debating Europe, Argentine debating association a
New Era Academy.
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ORGÁNY SPOLKU
PŘEDSTAVENSTVO

JAKUB KADLEC
prezident spolku
zvolen 11. 5. 2014

MGR. MARTIN REŽNÝ
člen představenstva
zvolen 11. 5. 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Spolek v roce 2015 hospodařil s příjmy ve výši 1 292 000
korun a výdaji ve výši 1 271 000 korun, což tvoří kladný
hospodářský výsledek 21 000 korun. Rozvaha v plném
rozsahu, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce podle
§ 39 vyhl. č. 500/2002 Sb. jsou přílohami této výroční zprávy.
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TEREZA ČERNÁ
člen představenstva
zvolena 11. 5. 2014

PODĚKOVÁNÍ
Česká debatní společnost děkuje všem osobám, společnostem i organizacím, které
v roce 2015 podpořily či byly partnery činnosti anebo jednotlivých projektů
organizace.
Společnosti Microsoft za poskytování produktů Office 365 a Sharepoint Online pro
neziskové organizace, společnosti Google za poskytování služby AdGrants,
Nadaci Via za podporu organizace prostřednictvím programu TechSoup,
společnosti KnowBetter Creative Services za poskytování bezplatné licence
k programové komponentě XMod Pro využívané na webových stránkách
www.objekt33.cz, společnosti OnTheGoSystems za poskytování bezplatné
licence k programové komponentě WPML využívané na webových projektech ČDS,
ČSOB za poskytnutí technického vybavení a komunikační agentuře Deleo
– společnosti Severokov s.r.o. za bezplatné poskytování služeb marketingových
komunikací.
Domu zahraniční spolupráce MŠMT / Evropské unii za podporu projektu
Verbattle meets Europe v programu Erasmus+, Univerzitě Palackého
v Olomouci, městu Olomouc a společnostem Penam, Olma, Zelos, Alfa Taxi a
Unni Trading za podporu mezinárodního debatního turnaje Heart of Europe a
Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR – Eurocentru
Olomouc za spolupráci na projektech Verbattle meets Europe a Heart of Europe.
Nadaci O2 za podporu projektů našich dobrovolníků v programu SmartUp,
junáckému středisku Slunce v Jeseníku – skautskému oddílu Mikulovice za
poskytování zázemí našim četným aktivitám v Muně a obci Mikulovice za
podporu našich aktivit tamtéž.
Školám, které měly v roce 2015 zájem s ČDS spolupracovat, a v neposlední řadě
našim dobrovolníkům, bez nichž by se činnost organizace neobešla. Zvláštní
poděkování patří gymnáziu Olomouc-Hejčín, které podporuje řadu projektů
organizace a především jí poskytuje adresu sídla.
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ZÁMĚRY PRO ROK 2016
České debatní společnosti se v uplynulých letech podařilo etablovat a zajistit
základní potřeby pro plnění svých cílů. Roky následující proto budou zaměřeny
především na rozvoj stávajících programů, zajištění jejich stabilního financování a
profesionalizaci organizace, jejíž nároky postupně přerůstají možnosti
dobrovolnického řízení.
V roce 2016 bychom rádi uspořádali Verbattle semináře – školní kola a krajská
kola nejméně v pěti krajích ČR s následným celostátním finálem. V plánu je rovněž
dle zájmu partnerských škol uspořádat místní a regionální turnaje formátu ČDS
5×5 se záměrem přechodu na formát Verbattle. Cílem pro Heart of Europe je další
nárůst počtu účastníků a přilákání dosud nezúčastněných zemí zejména při
příležitosti mistrovství světa v debatování organizace WSDC ve Stuttgartu, které
na Heart of Europe bezprostředně navazuje.
Jako předsednická organizace Městečka neziskových organizací bychom rádi
zajistili finance na pořízení nutného vybavení pro údržbu Muny (křovinořezy,
zametací stroj apod.). V plánu je rovněž opakování veřejné brigády v rámci
projektu 72 hodin. V objektu 33 bude vybudována žumpa. Další záměry záleží na
množství prostředků, které se nám podaří získat na zaplacení pracovní síly.
Záměrem České debatní společnosti je rovněž uspořádat alespoň dvě na rozvoj
komunikačních dovedností zaměřené výměny mládeže v klíčové akci 1 programu
Erasmus+. Organizace bude vyhledávat příležitosti partnerství v projektech
zaměřených na vzdělávání mládežnických vedoucích. Sekundárně by ráda získala
akreditace pro Evropskou dobrovolnou službu.
V oblasti dobrovolnictví by ČDS ráda zajistila alespoň jednomu ze svých
dobrovolníků kvalifikace lektora dalšího vzdělávání a pedagoga volného času, aby
sama mohla získat akreditaci pro udělování kvalifikací (samostatný) vedoucí
mládeže, které by měly zatraktivnit dobrovolnickou práci v organizaci. Pro zvýšení
bezpečnosti svých akcí by ČDS ráda zajistila alespoň třem svým dobrovolníkům
získání kvalifikace zdravotník zotavovacích akcí pro mládež.
Nejdůležitějším záměrem managementu organizace je implementace evidence
dobrovolnické práce, pro kterou si ČDS vyvinula a otestovala online aplikaci.
Evidence bude řádně vedena počínaje druhým pololetím roku 2016.
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KONTAKT
Česká debatní společnost, z. s.
IČ: 26656817
Spolek zapsaný dne 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku
pod spisovou značkou L 6268 vedenou u Krajského soudu v Ostravě
Adresa sídla: Tomkova 314/45, 779 00 Olomouc-Hejčín
Adresa kanceláře: Zeyerova 850/14, 779 00 Olomouc
Statutární orgán: Jakub Kadlec, prezident spolku
Web: www.c-d-s.cz
Email: info@c-d-s.cz
Telefon: 601 353 165
ID datové schránky: a8tuy3e
Transparentní běžný účet vede Fio Banka, a.s.,
pobočka Dolní náměstí 20, 779 00 Olomouc pod číslem 2300405535/2010.

