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Výroční zpráva za rok 2002

Když Bůh potřeboval udělat největší plán, jaký měl, hledal na této zemi člověka, který by mu
pomohl vstoupit do lidstva. Nevybral si žádného moudrého starce. Nevybral si žádného
zkušeného, dospělého, moudrého teologa, politika nebo vědce či kněze. Nic takového. On si
vybral jednu venkovskou dívku ve věku teenagera. Je to váš věk mezi třinácti až devatenácti
lety. Na tuto mladou dívku se obrátil, a ona dokonale obstála. Vstoupila do Božího plánu,
všechno pochopila, všechno naprosto zvládla bez váhání, a tak pomohla Bohu zachránit
svět. Znáte její jméno? Maria! Takže ať nikdo nepodceňuje teenagery!
z přednášky biskupa Josefa Hrdličky 16. 8. 2002 ve Žďáře n. Sázavou

ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
máme za sebou nádherný rok plný ještě krásnějších setkání. Největším z nich pro nás byla
setkání v Torontu a na něj navazující setkání naší mládeže ve Žďáře nad Sázavou. Důležité
je však každé setkání s druhým člověkem, ve kterém se mi podaří dát mu něco dobrého –
slovo, úsměv, povzbuzení, účast nebo vyslechnutí.
A tak Vám přeji hodně takových setkání, která přinášejí radost druhým i nám samým.
Marie Světničková
jednatelka AKSM

CO JSME ZAČ?
VZNIK
Asociace křesťanských sdružení mládeže (dále jen AKSM) vznikla 29. prosince 1997. Jde
o dobrovolné seskupení občanských sdružení dětí a mládeže, které ve své činnosti
zohledňují křesťanské principy a zásady.
V současnosti jsou členy asociace občanská sdružení Anima iuventutis, Brána, Jedlová,
Křižovatka, Matěj, Petrov, Pyramida a Sarkander. Členská sdružení AKSM působí ve všech
krajích ČR kromě Pardubického a mají celkem 3653 členy, z nichž 75 % je do 26 let.
Asociace křesťanských sdružení mládeže je zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.

ZAMĚŘENÍ
Samotná AKSM se zaměřuje na organizaci velkých - celostátních a mezinárodních - setkání
mládeže, dále na vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků. Akce připravuje ve
spolupráci se všemi svými členskými sdruženími a Sekcí pro mládež České biskupské
konference.

ORGÁNY AKSM
Jednatelka AKSM: Ing. Marie Světničková
Naši členové
Anima Iuventutis
Brána
Jedlová
Křižovatka
Matěj
Petrov
Pyramida
Sarkander

zástupce v Radě AKSM

členů v r. 2002

Ludmila Vavrečková
Magda Skálová
Pavel Rousek
Vladimír Novák
Daniela Nešporová

117
102
8
20
213

Jiří Daniel
Petr Melichar
Jitka Zahálková

994
35
2164
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NAŠE AKCE V ROCE 2002
Fórum mládeže
Mladí delegáti z jednotlivých diecézí, hnutí,
řeholí a občanských sdružení a jejich biskupové
se sešli 18. - 21. 4. 2002 ve Žďáru nad Sázavou
na 2. ročníku Fóra mládeže, které bylo přípravou
na 3. celostátní setkání mládeže, jež se
uskutečnilo v srpnu tamtéž.
Každé dva roky se z podnětu papeže Jana Pavla
II. konají oslavy Dne mládeže na celosvětové
úrovni. Těmto setkáním předcházejí mezinárodní fóra mládeže, na kterých se setkávají
mladí delegáti z celého světa. Česká republika uspořádala poprvé podobné fórum na národní
úrovni v květnu 1999, v rámci 2. celostátního setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami.
Fóra mládeže se zúčastnilo 110 delegátů
z celé České republiky, zastupujících jak
práci na úrovni diecézí, tak i činnost hnutí,
řeholí, komunit a občanských sdružení, a také
30 pozorovatelů.
Těžištěm fóra byly rozhovory mladých lidí ve
skupinách na témata úzce se dotýkající církve
a společnosti, stejně jako rozhovory se sedmi
přítomnými biskupy.
Z diskusí vyplynuly mj. konkrétní podněty
určené vrstevníkům, biskupům, kněžím, pro jednání plenárního sněmu a médiím. Mladí lidé
se chtějí aktivně zapojit do života farností i nadfarnostních iniciativ a podporovat kněze.
Žádají, aby jim byla sdělována pravda, i když je
náročná. Chtějí se angažovat v médiích a přenášet do
nich křesťanské hodnoty. Od církve očekávají větší
komunikaci, ochotu ke změnám, přijetí a vytvoření
skutečného domova.
Sympatickým gestem bylo přijetí většiny účastníků
fóra v 55 rodinách města Žďár nad Sázavou.
V rámci této události proběhla 19. 4. tisková
konference, na které přítomní novináři měli možnost
seznámit se nejen s dosavadním průběhem fóra, ale i s připravovaným 3. celostátním
setkáním mládeže.
Závěry fóra pomohly prezentovat život mladých lidí naší církve na X. Evropském sympoziu
biskupů, které se konalo ve dnech 24. - 28. 4. 2002 v Římě. Českou republiku tam
zastupovali: předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner, českobudějovický biskupkoadjutor Jiří Paďour, ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz, P. Miroslav
Šimáček a Kateřina Kubíčková. Všichni výše zmínění byli přítomni i na 2. celostátním fóru
mládeže ve Žďáru nad Sázavou.
3

Celostátní setkání mládeže Žďár nad Sázavou
Od 13. – 18. srpna ve Žďáře nad Sázavou proběhlo 3. celostátní
setkání mládeže, které organizovala Asociace křesťanských
sdružení mládeže a Sekce pro mládež České biskupské
konference.
Naše setkání navazovalo na 17. světové setkání mládeže se
Svatým otcem v kanadském Torontu. To se uskutečnilo koncem
července, ale z finančních důvodů se jej mohlo zúčastnit z České
republiky jen 130 mladých. S celosvětovým
setkáním nás ve Žďáře spojoval mimo jiné kříž
světových dnů mládeže, který daroval v roce
1984 Svatý otec mládeži. Od té doby tento kříž
putuje po celém světě. Koncem července stál na
hlavním pódiu v Torontu, v srpnu jsme ho
přivítali v České republice a doprovázel nás
během celého setkání.
Motto obou setkání znělo: “Vy jste sůl země, vy
jste světlo světa.“
Celé setkání se připravovalo více jak rok, hlavní
přípravný týden však proběhl od 7.-13.
srpna, kterého se zúčastnilo kolem 400
dobrovolníků, rozdělených do 25 pracovních skupin.
Velkým přínosem byla účast 70 vojáků,
kteří pomáhali při hlídání hlavního
pódia a centrální školy i při samotné
organizaci, ale také se účastnili
programu jako ostatní.
Na začátku samotného setkání nás
zastihly velké přívaly vody, takže
někteří účastníci měli problémy vůbec
na setkání dojet. Louku, na které stálo
hlavní pódium, a přilehlý vojenský tábor zalila
voda (vojáci museli být - jako jediní z účastníků
- kvůli velké vodě evakuováni).
První dva dny probíhal společný program
paralelně na dvou náhradních místech. Mezitím
vojáci se stavbaři rychle postavili nové pódium
na hřišti vedle zimního stadionu, kde setkání od
čtvrtka pokračovalo.
Program byl pestrý, vybral si asi každý:
přednášky na nejrůznější témata, koncerty a
divadla, sport či manuální práce v tvořivých
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dílnách, ale také možnost modlitby (mimo jiné
i celodenní
adorace
v kostele),
návštěvy
v domovech důchodců či brigády. Z těchto nabídek
jsou patrné tři hlavní roviny setkání, a to duchovní,
vzdělávací a kulturně-sportovně-pracovní.
Během setkání nás také navštívila většina českých a moravských biskupů, se kterými se
mladí mohli setkat nejen při besedách nebo přednáškách, ale měli možnost s nimi mluvit
osobně třeba na ulici nebo také ve frontě na oběd.
Pozvali jsme také mládež z okolních zemí, s nimiž většinou máme už několik let družební
kontakty, a tak s námi ve Žďáře byli Poláci, Slováci, Bělorusi, Italové, skauti ze Slovinska
a rumunští Češi.
Byli jsme sami překvapeni, jak jsou naši mladí lidé solidární: sbírka na podporu pěstounských rodin v rámci páteční mše svaté vynesla přes 112 tisíc korun. Během přednášky
Tomáše Řeháka pak mladí dali dohromady 13 tisíc korun na počítač pro tělesně postiženého
chlapce. Při závěrečné mši svaté v neděli proběhla sbírka na pomoc postiženým povodněmi
s výnosem neuvěřitelných 240 050 Kč!
Mnozí z mladých uposlechli výzev biskupů a po setkání vyjeli pomoci postiženým
vlastníma rukama.
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Studijně-formační kurs
Kurs proběhl v průběhu roku 2002 ve čtyřech
týdnech (v lednu, dubnu, říjnu a listopadu)
s tématy: převládající kulturní mentalita
současné společnosti a její dopad na mládež,
krátký přehled práce s mládeží v dějinách,
úloha médií a práce s nimi, důležitost
společenství mládeže, obtíže jeho vzniku
a jeho růst, rodina a její úloha ve výchově
mládeže, kulturní výchova a výrazové
prostředky mládeže, řízení a práce v týmu,
podstata a úloha center života mládeže, metodiky práce s mládeží, základní kurs první
pomoci, pedagogika, psychologie, předpisy týkající se práce s dětmi a mládeží. Na jednom
ze studijních týdnů přednášejí i zahraniční odborníci na práci s mládeží. Kursy probíhaly od
pondělí do pátečního poledne, vždy pro 55-65 účastníků.
Při listopadovém kursu proběhlo zároveň školení pro zájemce z řad absolventů předchozího
ročníku Studijně-formačního kursu s tématy Vyjednávání a Finanční management. Přednášející byli z Nadace J. Murgaša, dříve pracující jako lektoři The Open University Business
School.
****** ************

Dobrovolníci
V první polovině roku probíhala každý měsíc
víkendová příprava skupiny dobrovolníků.
O prázdninách se šest z nich zúčastnilo měsíčního
kursu v objektu jednoho z našich sdružení
v Příchovicích, kde se zapojili do přípravy
programu pro mládež.
Dobrovolníci byli pak při Celostátním setkání
mládeže ve Žďáře n. S. slavnostně vysláni na
svoji roční dobrovolnou službu: od začátku září
tři nastoupili do Pusté Polomi u Opavy a tři do
Křečovic u Benešova. Starali se v následujících měsících především o volný čas dětí
a mládeže. Z Pusté Polomi zajížděli také do ústavu pro postižené v Hrabyni.
V Křečovicích
vedli
dobrovolníci
kroužky
internetový a hudebně-pohybový. Novinkou byl
stolní tenis na faře, kam děti měly možnost přijít si
zahrát nebo trénovat na turnaje. Dobrovolníci kluci
pak dále připravovali spolu s místními akce jen pro
kluky starší 11-ti let. S dětmi vyjížděli dobrovolníci
i na víkendové akce.
Od října začala příprava dalších dobrovolníků, kteří
by ty nynější vystřídali od září 2003.
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JAK JSME HOSPODAŘILI
MAJETEK A ZÁVAZKY
Stav hmotného investičního majetku
Tento druh majetku organizace nevlastní
Stav nehmotného investičního majetku
Tento druh majetku organizace nevlastní
Stav drobného hmotného investičního majetku
V inventárním seznamu sdružení evidovalo tohoto druhu majetku 1 předmět, a to
počítač, který byl pořízen v roce 1998. Počítač v listopadu dosloužil a byl vyřazen
z evidence.
Stav finančních prostředků ke konci roku 2002:
Pokladna:
Banka
Termínované vklady:

42 515,50 Kč
115 730,89 Kč
0 Kč

Přehled hospodaření
Příjmy
Dotace MŠMT, MK a kraj Vysočina
Členské příspěvky
Úroky
Příjmy zdaněné - reklama
Účastnické poplatky
Jiné výnosy
Dary
Dary přijaté na pěstounské rodiny
Celkem

1 007 149,40
11 122,00
2 564,67
96 828,00
3 758 209,00
35,80
1 377 409,61
112 674,40
6 365 992,88

Výdaje
Členské příspěvky ČRDM a NICEM
Bankovní poplatky
Režie (kanc. mat., tisk, poštovné)
Celostátní setkání mládeže
Fórum mládeže
Vzdělávání
Příspěvek pěstounským rodinám
zahraniční účastníci CSM Žďár
Celkem

8 970,00
3 483,00
87 262,90
5 466 775,20
112 043,50
288 240,60
112 674,40
120 170,80
6 199 620,40
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Naše členská sdružení:

ANIMA IUVENTUTIS,
Kostelní nám. 1
728 02 Ostrava
tel. 596116522
IČO 26542919

MATĚJ
Dómské nám. 10
412 01 Litoměřice
tel. 416738065
IČO 62769278

BRÁNA
Křimická 73
318 01 Plzeň
tel. 377381759
IČO 66360579

PYRAMIDA
Kostelní nám. 16
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel. 244910469
IČO 60445564

JEDLOVÁ
Jedlová 266
517 91 Deštné v O. h.
494663140
IČO 46457828

PETROV
Petrov 5
602 00 Brno
tel. 543235030
IČO 48515221

KŘIŽOVATKA
468 48 Příchovice 38
tel. 483399218
IČO 60253011

SARKANDER
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc
tel. 585500244
IČO 60043920
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Asociace křesťanských sdružení mládeže

Registrace:
u Ministerstva vnitra ČR dne 29. 12. 1997
pod číslem II/S-OVS/1-34564/97-R

Sídlo ústředí:
Thákurova 676/3,
160 00 Praha 6 – Dejvice
tel. 220 181 739
fax 224 310 144
email: mladez@cirkev.cz
www.aksm.adam.cz

IČO:
67775861

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. Praha, Evropská
číslo účtu: 150 369 794/0300
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