Výroční zpráva za rok 2003

„Kdo chce plodně pracovat, musí mít lásku v srdci a trpělivost v práci.
Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes: možná už zítra
nebudete mít čas. Nikdy se neunavme v konání dobra, Bůh bude
s námi.“
Jan Bosko, vychovatel mládeže

ÚVODNÍ SLOVO
Máme za sebou další plodný rok. Prožili jsme v něm mimo jiné i velmi vydařené setkání
animátorů v Třešti, při kterém se projevila dobrota mnoha lidí, kteří nás doslova zahrnuli
hmatatelnými projevy své lásky. Nevěděli jsme, jak jim to odplatit. Předávejme tedy dobro
jiným, dalším lidem, a šiřme tak lásku a porozumění.
Marie Světničková
jednatelka AKSM

KDO JSME?
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 4052 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
Ludmila Vavrečková
Krzysztof Dedek
Pavel Rousek
Vladimír Novák
Daniela Nešporová
Jiří Daniel
Petr Melichar
Ludmila Faltýnková

členů v r. 2003
140
107
22
36
219
1122
45
2361
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NAŠE AKTIVITY
Celostátní setkání animátorů
Slova z Lukášova evangelia Zajeď na
hlubinu, převzatá z apoštolského listu
Jana Pavla II. „Novo Millenio Ineunte“,
byla
mottem
Celostátní
setkání
animátorů od 17. do 23. srpna v Třešti.
Animátoři jsou mladí aktivní lidé,
kteří ve svých farnostech, domovech, děkanátech,
vikariátech a diecézích pracují nebo chtějí
pracovat s dětmi a se svými vrstevníky. Slovo
animovat slovník vysvětluje jako získávat; získat
zájem někoho o něco. Animátoři by tedy měli být
těmi, kteří přinášejí „dech“ a „šťávu“ tam, kde žijí
a pracují. Do Třeště se sjeli proto, aby načerpali
nové inspirace, síly, povzbuzení a aby prohloubili
a rozšířili okruhy svých znalostí v tom, co jim
může být pomocí pro jejich práci. Celý týden byl
proto formací a odpočinkem zároveň.
Setkání animátorů se zúčastnilo na 460
mladých lidí z celé České republiky. Z toho se
jich více než 90 podílelo na samotných
přípravách. Náplní pracovních skupin před
setkáním i v jeho průběhu bylo zajištění
programu,
režie,
výzdoby,
ubytování,
přednášejících, hlavní recepce, stravování,
zdravotnické práce, liturgie, sportu, technických
záležitostí, tiskové práce, hudby a zpěvu…
Veškeré dění proběhlo v areálu SOŠ, SOU, OU
a PrŠ Třešť. Většina účastníků byla ubytována
v Domově mládeže patřícímu škole. Veliké
poděkování ale patří také všem farníkům, kteří
přijali a ubytovali několik desítek mladých lidí
ve svých rodinách! A také těm, kteří pro mladé
pekli a vybrali finanční částku 25.000 Kč na
náklady spojené se setkáním!
Program týdne měl odpočinkově
formační charakter. Každý den byl zahájen
modlitbou a zamyšlením nad větou z Písma,
která provázela animátory po celý den. Z kraje
týdne měl ranní přednášky českobudějovický
biskup Jiří Paďour - jejich tématem bylo
prohloubení znalosti Bible - Starého i Nového
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zákona. V druhé části týdne měl světící biskup
pražský Karel Herbst v ranní půlhodince slovo na
téma víry, lásky, pomoci a Boží vůle. V malých
dopoledních skupinkách se pak animátoři setkali,
aby mohli uvažovat nad tím, co slyšeli, a nad tím, co
je trápí nebo jim přináší radost.
Odpoledne patřilo téměř vždy diskusím na
odborná témata. Animátoři si mohli vybrat
z celkem 50-ti přednášek, na které byli pozváni
odborníci z nejrůznějších oblastí. Přednášejícími
při těchto skupinkách byli například MUDr. Petr
Hach, Ing. Tomáš Kvapil, Katharina von Schnurbein, Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. a mnozí další.
S mladými diskutovali také naši biskupové a
kněží. Největšímu zájmu se těšila témata týkající
se metodiky práce s mládeží, mezilidských vztahů,
partnerství a vlastní identity. Diskuse se zabývaly
také otázkami politickými, společenskými,
etickými, lékařskými nebo prací v médiích.
Příležitostí k odpočinku byl ve volném čase
například sport. Město Telč, Třešť, hrad Roštejn
nebo prameny řeky Dyje se staly cílem středečních
výletů po okolí. Společné večery byly většinou
zábavného charakteru. V pondělí se díky průtrži
mračen přesunul táborák do sálu. Ve středu byli
hosty setkání členové slovenského Tanečního
divadla ATak, na jehož představení přišlo i několik
desítek lidí z Třeště. Čtvrteční večer v duchu
umění a zábavy si animátoři připravili sami,
kdežto páteční večer patřil modlitbě a adoraci.
Společným mším svatým, kterých se
účastnili i místní lidé, předsedal vždy jeden
z našich biskupů. Postupně jich do Třeště zavítalo
celkem 11 (průměrně 1,83 biskupa na den).
Setkání animátorů se zúčastnilo také 7 hostů ze
Slovenska a 3 z Ruska.
Poslední akce tohoto druhu se odehrála před
pěti lety ve Světlé nad Sázavou. Ta příští se
plánuje někdy na rok 2006 nebo 2007.
Velké poděkování patří nejen všem, kdo se
podíleli na přípravě a průběhu celého setkání, ale
také těm kdo nám jakkoli přispěli, ať už finančně
nebo hmotnými dary, zvláště jsme byli vděčni za nespočetné množství buchet a koláčů od
dobrých lidí z farností Třešť, Telč, Dačice, Kněžice a z jihlavských farností.
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Studijně-formační kurs
Kurs proběhl v roce 2003 jako
obvykle - ve čtyřech týdnech (v lednu,
květnu,
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.
Kursy probíhaly od pondělí (neděle)
do pátečního poledne, vždy pro 55-68
účastníků.
V červnu a při listopadovém kursu se
uskutečnilo zároveň školení pro zájemce
z řad absolventů předchozího cyklu Studijněformačního kursu s tématy Vyjednávání a
Managment – úvod do managmentu, managment času, vedení lidí, vedení porad.
Přednášející byli z Nadace J. Murgaša, dříve pracující jako lektoři The Open University
Business School.

Dobrovolníci
Dobrovolníci, kteří začali svoji roční dobrovolnou službu v září 2002, pokračovali úspěšně
na dvou místech, kam byli vysláni, a to tři v Pusté Polomi u Opavy a tři v Křečovicích
u Benešova. Starali se především o volný čas dětí a mládeže, a to formou nízkoprahových
programů – her. Přibližuje nám to Eva
z Křečovic:
Celodenní programy mají velký úspěch. Sejde se
na nich spousta dětí, věřících i nevěřících.
Dokážou nás překvapit a „zaneprázdnit“ na
celý den. Proč zrovna překvapit? Pokaždé si
volontéři pro nás připraví hry, které my vůbec
neznáme. Tuhle nedávno jsme s nimi hráli pro
nás úplně neznámou hru. Všechny to bavilo
natolik, že jsme nevěděli, kdy přestat.
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Z Pusté Polomi zajížděli navíc do ústavu pro postižené v Hrabyni, navštěvovali starší
občany v jejich domovech a v domovech důchodců. Jednou za měsíc měli také tzv. hlídací
službu, která umožňovala maminkám vyřídit si své záležitosti bez starostí, kam s dítkem
V Křečovicích vedli dobrovolníci také kroužky informatiky, hudebně-pohybový
a pěvecký kroužek. 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 kluky
speciální akce pro kluky starší 11-ti let. S dětmi vyjížděli dobrovolníci i na víkendové akce.
Co na dobrovolníky říkal např. malý Zbyněk?
Volontéři Jirka, Martin a Hanka působí u nás v křečovické farnosti od konce
prázdnin. Jsou to mladí, příjemní a prima kamarádi, se kterými jsme za tak krátkou dobu
užili spoustu legrace, zahráli si a naučili se spoustu her, ale i snad lepšímu chování
a jednání jak mezi kamarády, tak i k ostatním lidem.
Svoji službu dobrovolníci ukončili v srpnu 2003 na Celostátním setkání animátorů,
kde pomáhali v pracovním týmu zajišťujícím celé setkání.
V první polovině roku 2003 probíhala
každý měsíc víkendová příprava dalších
dobrovolníků, kterých však bylo stále méně a
někteří se nejevili jako vhodní. V červnu už bylo
jasné, že od září 2003 nikdo z nich na místo již
pracujících dobrovolníků nenastoupí; dva začali
pracovat v diecézních centrech mládeže.

Nově se připravující dobrovolníci jsou hudebně
nadaní.

V říjnu 2003 začala příprava dalších
dobrovolníků, kteří by měli nastoupit svoji
službu od září 2004. Tato skupina se jeví
z hlediska počtu i kvality jako více perspektivní
než v předchozím roce.

Školení vedoucích táborů
Školení vedoucích táborů proběhlo pro
skupinu vedoucích ze západních Čech
v Plzni ve třech víkendech. Požadované
náplni tak mohlo být věnováno více času.
Víkendového školení 16. - 18. května
v Praze-Vinoři se zúčastnili vedoucí z Prahy
a okolí, severních, jižních a východních
Čech a také z Jihomoravského kraje.
Školení bylo účastníky velice kladně
hodnoceno.
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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 eviduje sdružení tři předměty, zakoupené v roce 2003, a to:
Počítač
Konferenční diktafon SANYO
Dopisní váha
Stav finančních prostředků ke konci roku 2003:
Pokladna:
5 481,40 Kč
Banka
485 185,04 Kč
Termínované vklady:
0 Kč
Přehled hospodaření
Výnosy
Dotace MŠMT
Členské příspěvky
Úroky
Příjmy zdaněné - reklama
Účastnické poplatky
Jiné výnosy
Dary
Celkem

Kč
281 750,00
12 156,00
912,70
9 844,00
768 555,00
0
663 815,60
1 737 033,30

Náklady
Provoz kanceláře ústředí

131 120,80
10 247,00
46 725,60
23 508,30
13 884,00
18 283,00
18 472,90

Členské příspěvky ČRDM, NICEM a dar Hospici
materiál
tisk
Poštovné a spoje
Ostatní služby
Jiné ostatní náklady (úraz. poj,…)

Celostátní setkání animátorů
Vzdělávání – SF kurs
Volontariát
Školení vedoucích táborů
Celkem

943 527,15
338 098,10
18 174,00
13 388,50
1 444 308 ,55
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KDO NÁS V TOMTO ROCE PODPOŘILI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Město Třešť
Farnosti Třešť a Růžená
Nadace pro radost
Omega Design, s.r.o.
Maso a uzeniny Mareček k.s.
Autofit Brno
Pekárna Adélka Pelhřimov
Kraft Foods CR s.r.o.
Tchibo Praha, s.r.o.
Pribina, spol. s r. o. Přibyslav
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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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