Výroční zpráva za rok 2004

Přijmout Krista znamená přijmout od Otce odkaz žít v lásce k Němu
a k bratřím a sestrám a cítit se solidární se všemi, bez jakékoliv diskriminace;
znamená to věřit, že v lidských dějinách, i když poznamenaných zlem a
utrpením, bude mít poslední slovo život a láska.
Z poselství Jana Pavla II. k XV. světovému dni mládeže

ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2004 jsme považovali za tzv. „mezirok“, ve kterém naše asociace nepořádá žádnou velkou
akci. Nebyl to však vůbec rok odpočinkový. Kromě každoročních aktivit, jako je školení
hlavních vedoucích táborů nebo studijně-formační kurs, se začala slibně rozvíjet dobrovolnická
služba, pro niž jsme v tomto roce získali akreditaci na Ministerstvu vnitra. Začaly také přípravy
XX. světového dne mládeže, který se bude konat v Kolíně n. Rýnem v roce 2005.
Dny plynou nebo spíš běží jeden za druhým a jsou většinou naplněny všední, každodenní
prací, která se může zdát obyčejná. Má však pro život člověka a také pro ty, kdo žijí kolem
něj často velký význam. Zůstat věrný a vytrvalý v maličkostech je důležitější než velké
činy, kterých by člověk bez těch maličkých nakonec ani nebyl schopen.
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, Sarkander a od října také Hnutí dětí a mládeže
českobudějovické diecéze. Členská sdružení AKSM působí ve všech krajích ČR kromě
Pardubického a mají celkem 4359 členů, z nichž 73 % 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
zástupce v Radě AKSM

členů v r. 2004

Anima Iuventutis
Brána
HDMCBD
Jedlová
Křižovatka

Ludmila Stuchlá
Krzysztof Dedek
Petr Gabrhel
Pavel Rousek
Vladimír Novák

180
118
6
22
40

Matěj
Petrov
Pyramida
Sarkander

Daniela Nešporová
Lenka Bělohoubková
Petr Melichar
Ludmila Solovská

221
1183
72
2517
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NAŠE AKTIVITY
Dobrovolnická služba
V červnu roku 2004 jsme získali akreditaci na
dlouhodobou dobrovolnickou službu. Na ni se
v průběhu roku připravovalo každý měsíc
o víkendech asi 15 dobrovolníků, z nichž 10
vytrvalo a po prázdninové měsíční praxi a
intenzivní přípravě v Centru života mládeže
v Příchovicích nastoupili od září na roční
dobrovolnickou službu v Zátoru u Krnova, ve
Velké Bíteši a v Ústí n. Labem.
Obr. níže: posilující se dobrovolnice s dětmi ze Zátora

Na všech třech místech se věnují dobrovolníci
především volnočasovým aktivitám pro děti a
mládež, kdy připravují pro děti různé hry,
sportovní aktivity apod.
V Zátoru a nedalekém Lichnově vedou
dobrovolníci také zdravotnický a kouzelnický
kroužek a pravidelně navštěvují staré a nemocné
lidi, kterým podle potřeb pomůžou v domácnosti.
Dobrá je zde spolupráce se školou i obcí. Dobrovolníci byli s dětmi ve škole v přírodě, pomáhali
obci organizovat podzimní den dětí. Při setkání
důchodců zajišťovali program setkání i jejich svoz.
Ve Velké Bíteši dobrovolníci mimo jiné pomáhali
s vytvářením živého betlému a po vánocích jeli
s dětmi na čtyři dny na hory lyžovat.
V Ústí n. Labem je práce dobrovolníků podobná
jako na ostatních místech. Zdejším specifikem je
v Lipové setkávání s maminkami a dětmi, z nichž
některé jsou romské. V Libouchci je dobrá spolupráce se školou, která poskytuje dobrovolníkům
prostory pro volnočasové aktivity; ředitel školy
jim věnoval také stolní hry. Na faru v Ústí n.
Labem, kde dobrovolnice bydlí, přicházejí často
bezdomovci. Těm poskytují dobrovolnice kromě
jídla a pití také rady, kam se obrátit v různých
potřebách. Z jednorázových akcí je dobré zmínit
drakyádu, víkendovku pro mládež a mikulášskou
besídku pro děti z Ústí a vánoční besídku pro děti
z Lipové.
*********
Od října 2004 se začali připravovat další
dobrovolníci. Ti, kteří vytrvají, by měli nastoupit
na dobrovolnickou službu od září 2005.
Obr. z přípravy dobrovolníků
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Studijně-formační kurs
Kurs proběhl v průběhu roku 2004 jako obvykle 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, komunikace, podstata a úloha center života mládeže, metodiky práce
s mládeží, pedagogika a psychologie.
Kursy probíhaly od pondělí (neděle) do pátečního poledne, a účatnilo se jich vždy na 60
účastníků (resp. 77 při listopadovém kursu, kdy probíhala zároveň nadstavba pro absolventy
kursu), přitom počet zájemců o tento kurs stále roste.
V červnu proběhlo zároveň školení pro zájemce z řad absolventů předchozího ročníku
Studijně-formačního kursu s tématem Projekty z prostředků EU a při listopadovém kursu
byla pro absolventy připravena tzv. nadstavba s tématem Budování týmu a trénink týmové
spolupráce. Přednášející byli z Nadace J. Murgaša, dříve pracující jako lektoři The Open
University Business School.
*******************

Školení vedoucích táborů
Toto školení proběhlo ve třech, resp. v pěti
termínech.
V březnu bylo zorganizováno v Praze –
Kunraticích školení hlavních vedoucích táborů,
kterého se zúčastnilo 37 vedoucích. O toto
školení byl nebývalý zájem: z takřka osmdesáti
zájemců musela být z kapacitních důvodů
polovina odmitnuta a bylo jim doporučeno
školení u jiných akreditovaných organizací.
Bylo milé, že organizátorku školení někteří vedoucí pozvali,
aby se přijela podívat na jejich tábor. O prázdninách pak
opravdu tři tábory navštívila a viděla, jak nabyté vědomosti
účatníci kurzu uvedli do praxe.
Další školení proběhlo v Plzni. Zde bylo školení rozloženo do
tří víkendů, takže bylo na probíraná témata více času.
Prázdninový termín školení byl určen pro dobrovolníky
připravující se v Příchovicích na roční dobrovolnickou
službu. Toho školení se zúčastnili i 4 vedoucí z občanského
sdružení Vzájemné soužití, zaměřeného na práci s romskými
dětmi.
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Světové setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem 2005
Od června začala příprava XX. světového setkání mládeže, které se
bude konat v roce 2005 v Kolíně n. Rýnem. Od září nastoupila do
německého hlavního organizačního štábu Weltjugendtag do Kolína
nad Rýnem česká dobrovolnice Hanka Součková, která nám
zajišťovala aktuální informace i vyřizovala všechny potřebné věci.
V průběhu roku byly postupně vydány nejrůznější propagační
materiály, od kartiček přes plakáty až po samolepky a přihlášky.
Na toto setkání byly napsány žádosti o podporu na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy a také Českoněmecký fond budoucnosti - se snahou co nejvíce snížit cenu, aby
toto setkání bylo dostupné pro všechny, kdo by se chtěli zúčastnit, i pro ty z chudších nebo
početnějších rodin.

KDO NÁS V TOMTO ROCE PODPOŘILI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra ČR
Česká biskupská konference
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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
Do inventárního seznamu sdružení přibyly tři předměty, zakoupené v roce 2004, a to:
Notebook TM246LC Celeron 2.8
Datavideoprojektor S10 SVGA
Mobilní telefon Nokia
Stav finančních prostředků ke konci roku 2004:
Pokladna:
12 065,00 Kč
Banka
608 550,50 Kč
Termínované vklady:
0 Kč
Přehled hospodaření
Výnosy
Dotace MŠMT a MVČR
Členské příspěvky
Úroky
Příjmy zdaněné – reklama
Účastnické poplatky
Jiné výnosy
Dary
Celkem

Kč
465 880,50
13 032,00
1 935,66
8 465,00
327 986,00
0
548 730,30
1 366 029,46

Náklady
Provoz kanceláře ústředí

155 954,93
9 060,00
46 450,50
40 233,00
29 762,93
25 041,50
22 687,00

Členské příspěvky ČRDM
materiál
tisk
Poštovné a spoje
Ostatní služby
Jiné ostatní náklady (pojištění, cestovné,…)

Vzdělávání – SF kurs, hl. vedoucí a dobrov.
Dobrovolnická služba

661 119,00
346 188,00
100 800,00

z toho sociální pojištění

Příprava XX. SDM Kolín
Celkem

74 809,00
1 238 070,93
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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

Hnutí dětí a mládeže
českobudějovické diecéze
Biskupská 4
370 21 České Budějovice
IČ 49021125
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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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