Výroční zpráva za rok 2006

Mladí hledají štěstí. K tomu je třeba dodat, že zároveň často podléhají iluzi, jako
kdyby bylo možno štěstí dosáhnout velmi snadno. Zároveň ale platí, že mladí nemají
obavy z práce ani se nebojí přinášet oběti. Proto ten, kdo před ně klade něco velkého
a náročného, určitý velkorysý záměr či projekt, dokáže přitáhnout jejich pozornost a
také je nadchnout. To je také tajemství úspěchu Jana Pavla II., který stále tvrdil: „Já
jsem přítel mladých lidí, jsem ale přítel náročný.“
Mons. Renato Boccardo
v rozhovoru pro ČT, říjen 2006

ÚVODNÍ SLOVO
Máme za sebou opět další rok činnosti. Jak byla úspěšná, to musí posoudit ti, kdo z ní měli
nějaký užitek, ale i my sami bychom se měli umět zastavit, zhodnotit, co bylo dobré - toho se
přidržet, z chyb se poučit...
Velkou akcí, která se nekoná každý rok, bylo Celostátní setkání animátorů v Litomyšli. Sjelo se
na něm více než pět set aktivních mladých lidí, kteří se snaží ve svém okolí něco dělat pro
druhé. A to mě naplňuje radostí i nadějí – že i v naší době plné nejrůznějších nabídek a
možností se stále nacházejí noví mladí lidé, ochotní obětovat svůj volný čas pro něco dobrého.
Marie Světničková, předsedkyně 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 Most české Budějovice. Členská sdružení
AKSM působí ve všech krajích ČR kromě Pardubického a měla v roce 2006 celkem 4 928
členů, z nichž 73 % bylo 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
Předsedkyně AKSM: Ing. Marie Světničková
Naši členové
zástupce v Radě AKSM
Anima Iuventutis, Ostrava
Brána, Plzeň
Obč. sdružení Most České Budějovice
Jedlová, Deštné v Orl. horách
Křižovatka, Příchovice

Lucie Javůrková
Krzysztof Dędek
Jaroslav Karas
Tomáš Hoffmann
Vladimír Novák

Matěj, Litoměřice
Petrov, Brno
Sdružení Pyramida, Praha
Sarkander, Olomouc

Radek Vašinek
Lenka Bělohoubková
Jaroslav Krajl
Ludmila Solovská

Celkem

členů v r. 2006
366
139
8
25
48
218
1 195
65
2 864
4 928
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NAŠE AKTIVITY
Dobrovolnická služba
Dobrovolnickou službu v oblasti péče
o děti, mládež a rodiny zajišťovalo roce
2006 do konce srpna 8 dobrovolníků a od
září 9 dobrovolníků. Dobrovolnická služba
probíhala na třech místech: Zátor
u Bruntálu, Jablonné nad Orlicí a do konce
srpna Ústí n. Labem. Z posledně
jmenovaného místa se dobrovolnická
služba od září přemístila trochu proti
proudu Labe, a to do Roudnice nad
Labem.
Na všech místech se dobrovolníci věnovali
především volnočasovým aktivitám pro děti a
mládež, při nichž připravovali pro děti různé
hry, sportovní aktivity apod.
Dobrovolníci se starali především o děti a
mládež v jejich volném čase, a to formou
zájmových kroužků a nízkoprahových programů
– her, kterých se zúčastňovaly i děti „z ulice“, a
v Ústí n. Labem a následně i v Roudnici nad
Labem (Stražkově) i děti romské. Dobrovolníci
organizovali také výlety a dětské tábory.
V Zátoru a nedalekém Lichnově vedli
dobrovolníci také zdravotnický a tábornický
kroužek a pravidelně navštěvovali staré a
nemocné lidi, kterým podle potřeb pomáhali
v domácnosti.
Funguje
zde
vynikající
spolupráce s obcí a se školou - dobrovolníci
doprovázeli děti na přání školy na lyžařský
výcvik, uspořádali pro obec sportovní den,...
V Jablonném nad Orlicí se
s nástupem nových dobrovolníků dále
rozvinula činnost ve zvláštní škole,
dobrovolníci nabízejí zázemí, hry a
doučování dětem čekajícím po škole na
autobus. Velmi ceněné – i ze strany obce
– jsou i slibně se rozvíjející kontakty se
skateboardisty, se kterými si městečko
moc neví rady.
Obr.: Při společné přípravě jídla je nutné
dávat pozor, aby mládež do jídla
nepřimíchala i „trávu“ na povzbuzení.
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Příprava dalších dobrovolníků
V lednu až červnu probíhala příprava dobrovolníků, kteří měli nastoupit svoji službu od září
2006, a to formou víkendových
soustředění (od pátku do neděle).
V červenci příprava vyvrcholila
měsíčním soustředěním v nízkoprahovém centru pro mládež
občanského sdružení Křižovatka
v Příchovicích a Vesmír v Deštném
v Orlických horách.
Dobrovolníci byli slavnostně vysláni
na svoji službu 19. 8. při Celostátním
setkání animátorů v Litomyšli za
účasti cca 600 mladých lidí z celé
naší vlasti. Slavnostní vyslání
přispívá mimo jiné také k propagaci
dobrovolnické služby. Mezi těmito
dobrovolníky jsou opět dva z řad
nezaměstnaných, pro které má
dobrovolnická
službě
zvláštní
význam, protože podporuje pracovní
návyky a pomáhá získat těmto
osobám pracovní praxi.
Všichni dobrovolníci, kteří v srpnu
ukončili svoji dobrovolnickou službu,
tedy včetně těch, kteří byli před ní
nezaměstnaní, si našli práci.
Od října 2006 začala příprava dalších
dobrovolníků. První přípravy v říjnu
2006 se zúčastnili jen 3 zájemci
o dobrovolnickou službu, kteří by
měli nastoupit na dobrovolnickou
službu ve školním roce 2007/2008.
Na přípravných víkendech v listopadu a prosinci to bylo již na 20
zájemců, z nich však mnozí nejsou
ještě pevně rozhodnuti, zda na
dobrovolnickou službu nastoupí. Jiní
by nastoupit chtěli, ale jsou teprve ve
3. ročníku střední školy, kterou jim –
na rozdíl od školy vysoké –
nedoporučujeme přerušovat.
Dobrovolníci také vyjížděli do měst,
kde jsou vysokoškoláci (Olomouc,
Brno, Ostrava, Praha) a na různá setkání mládeže, aby mládež seznámili s dobrovolnickou
službou.
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Celostátní setkání animátorů v Litomyšli
13. - 19. srpna 2006
Počet účastníků: 527 z celé ČR

Animátoři jsou mladí lidé, kteří vedou skupiny mládeže, podílejí se na
vyplnění jejich volného času a pomáhají při nejrůznějších aktivitách - od
charitativních činností až po dětské tábory. Jde o preventivní působení
mládeže mezi vrstevníky a na mladší generaci na bázi křesťanského hodnotového systému.
Takovéto setkání se konalo po čtyřech letech (poslední bylo v roce 2003 v Třešti).
Pracovní týden byl rozdělen do dvou
formačních bloků, prokládaných diskusemi s
odborníky a doprovodným programem.
Důležitým bodem setkání byly debaty
v menších skupinách. Stěžejní témata zaměřila
pozornost účastníků ke Katechismu katolické
církve a na modlitbu. V diskusích se animátoři
zabývali
společenskými,
politickými,
psychologickými, etickými, mediálními a
náboženskými otázkami, které jsou úzce spjaty
se životem dnešní mládeže.
Znamení doby – to byl název diskusních
skupin vedených odborníky. Ty si mohl každý
vybrat podle tématu, svého zájmu či potřeby.
Desítky odborníků přednášeli a diskutovali o
tématech jako křesťan ve veřejném životě,
ekumenismus, služba církve ve vězení,
homosexualita, reality show, drogy, alkohol,
okultizmus, Kristus na internetu, apod.
Jedno odpoledne (středa) bylo vyhrazeno
sportovnímu programu a výletům do okolí.
Přípravu setkání a organizaci v jeho průběhu
mělo na starosti více než sto dobrovolníků, kteří byli v Litomyšli už od 9. srpna. Z nich velká
část patří mezi animátory, proto se také účastnila programu. Po celou dobu se účastnil setkání
také biskup Mons. Jiří Paďour, dále na setkání
zavítalo dalších 9 biskupů.
Akce ovšem nebyla určena jen jejím přímým
účastníkům, ale programem chtěla oslovit
i obyvatele hostitelského města. Součástí
setkání byl i kulturní večer se známou
skupinou Marcipán, který proběhl v areálu
litomyšlského zámku, nebo koncert slovenské
skupiny Heaven's Shore, která hrála v pátek
18. srpna na Toulovcově náměstí.
Město Litomyšl vyšlo ve všem vstříc. Setkání
bylo velmi pěkně přijato i farností Litomyšl a podpořeno především hmotnými dary (především
buchtami) také okolními farnostmi.
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Studijně-formační kurs
Asociace křesťanských sdružení mládeže pořádá
společně se Sekcí pro mládež ČBK vzdělávací kurs
pro ty, kdo pracují s dětmi či mládeží v diecézních
centrech mládeže nebo v děkanátech či vikariátech.
Kurs proběhl v termínech: 16. - 20. ledna v Jaroměřicích u Jevíčka, 24. - 28. dubna a 9. - 13. října ve
Špindlerově Mlýně a 6. – 10. listopadu v Koclířově.
Jeho účastníci se mohli vzdělat v tématech např.:
práce s mládeží z pohledu Jana Pavla II. a současné
církve, odpověď církve na existenciální očekávání
mladé generace a mládež, osobnost toho, kdo mládež
výchovně doprovází; poslání, podstata, identita a
úloha Diecézních center mládeže; plán práce
s mládeží na národní a diecézní úrovni, příprava
projektu práce s mládeží (z hlediska time
managementu), autorita a doprovázení; pastorace
Romů; magie a okultismus a v jiných.
Kursy probíhaly od pondělí (neděle) do pátečního
poledne, a účastnilo se jich od 54 do 91 účastníků
(maximum při říjnovém, kdy probíhala zároveň nadstavba pro absolventy kursu).
Říjnového týdne na Erlebachově boudě se zúčastnil jako přednášející Mons. Renato
Boccardo, zástupce gubernátora státu Vatikán, v předchozích letech zodpovědný za Sekci
pro mládež Papežské rady pro laiky, následně zodpovědný za přípravu papežských
zahraničích cest.
Velký dík patří manželům Tomáškovým,
majitelům Erlebachovy boudy, za sponzorskou
cenu, kterou nám umožnili uspořádat kurs na
jejich boudě v nádherném prostředí hřebenu
Krkonoš.
***********************
V červnu proběhlo školení pro zájemce z řad
absolventů předchozích ročníku Studijněformačního kursu s tématem fundraising. Obsah
přednášek byl zaměřen přes obecné informace
o problematice fundraisingu, základy fundraisingu, plánování, metody, zdroje, projektový
management až po konkrétní příklady a tipy
využití fundraisingu v NNO, církvi a oblastech
naší působnosti. Lektory byli Mgr. PaedDr.
Marián Cipár, FEND, a.s., projektový manažer
z bratislavské Nadace J. Murgaša a Ing. Ester
Danihelková, zástupkyně ředitele pro ekonomické
záležitosti, přednášející v interdisciplinárním
vzdělávacím programu CMTF UP Olomouc,
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Školení vedoucích táborů
proběhlo ve třech termínech, a to v Praze, na severní
Moravě ve Frýdlantě n. Ostravicí a pak o prázdninách
v Desné pro dobrovolníky v rámci intenzivní přípravy na
roční dobrovolnickou službu v oblasti volnočasových
aktivit pro děti a mládež.
V Praze se jej oproti jiným rokům zúčastnilo méně
vedoucích, což bylo dáno pravděpodobně časným
termínem školení (únor). Mnozí se pak postupně
„probouzeli“ a v dalších měsících se ptali na školení. Tyto
zájemce jsme pak již museli vyslat na školení jiných
akreditovaných organizací.
Jakým přínosem školení pro účastníky bylo, ukazuje
výňatek z emailu jedné z účastnic školení ve Frýdlantu,
kde školení probíhalo v domku pro akce Centra pro
rodinu, obklopeném nádhernou přírodou:
Již dva týdny jsme „pasováni“ a je to paráda!!! Kamarádky z tábora byly o tom víkendu
taky na školení hl. vedoucích táborů v Ostravě, a podle toho, co ony říkaly, tak ta naše
parta byla veselejší a upřímnější. Víc v rodinném kruhu a pohodě. Zatímco oni byli uzavřeni
jako v klícce v šedé budově, ta naše zářila veselím a barvičkami. Ještě jednou bych chtěla
poděkovat za ono společenství, které jsme tam ve Frýdlantu mohli společně vytvářet. Bylo a
je to moc krásné, naplňující a pro mne povzbuzující. Naplno se již rozjíždí naše přípravy na
tábor. A zítra jdu zrovna na svatbu jedněch našich táborových kamarádů, tak se utíkám
ještě na to dopřipravit. Gabka Rokytovic
Všichni přednášející byli ohodnoceni jako vynikající - jsou osvědčení za již několik let
pořádání těchto školení. Na některá z témat máme několik odborníků, na právní předpisy
zveme pouze jednoho - Mgr.
Aleše Kratochvíla, neboť
jsme nenalezli nikoho jiného,
kdo by dokázal podat
předpisy tak stravitelným
způsobem
(se
suchým
humorem) jako on.

*********************

Tábor 2007
Již od jara 2006 jsme začali se vzdálenou
přípravou Celostátního setkání mládeže,
které se bude konat v srpnu roku 2007. Jako místo setkání
bylo vybráno město Tábor, hlavní program bude probíhat
na louce nedaleko poutního místa Klokoty. Posledního
setkání tohoto typu, které se konalo v roce 2002 ve Žďáře
nad Sázavou, se zúčastnilo na 5 000 mladých lidí.
Můžeme oprávněně předpokládat, že se jich „Tábora“ zúčastní přibližně stejný počet.
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JAK JSME HOSPODAŘILI
MAJETEK A ZÁVAZKY
Stav hmotného investičního majetku
osobní automobil Ford Focus, zakoupený v roce 2005

Stav nehmotného investičního majetku
Tento druh majetku organizace nevlastní
Stav drobného hmotného investičního majetku
Do inventárního seznamu sdružení přibyly tyto předměty:
notebook v ceně 39 227,- Kč
Laserová tiskárna v ceně 31 396,- Kč
kalčo pro práci dobrovolníků s dětmi v Roudnici n. Labem – 15 49,- Kč
Škoda 135 Forman pro práci dobrovolníků v Ústí a následně Roudnici nad Labem – 27 000,plánovací tabule v ceně 3 561,- Kč
akustická kytara - 4500,- Kč

Stav finančních prostředků ke konci roku 2006:
Pokladna:
13 043,50 Kč
Banka – běžný účet
429 412,17 Kč
Zvláštní účet pro veřejnou sbírku Mozaika pro Tábor - 36,52 Kč
Přehled hospodaření
Výnosy
Dotace MŠMT
Dotace MVČR
Členské příspěvky
Úroky
Příjmy zdaněné – reklama
Účastnické poplatky
Jiné výnosy
Dary
Celkem

Kč
418 800,00
594 903,00
8 831,00
4 552,31
3 000,00
847 100,00
112,00
744 468,00
2 621 766,31

Náklady
Provoz kanceláře ústředí

304 719,21
10 443,00
54 482,70
22 890,00
3 293,
2 634,00
8 879,00
9 996,00
5 000,00
53 302,00

Členské příspěvky ČRDM
materiál
tisk
opravy a udržování
cestovné
poštovné a spoje
náklady na propagaci
Dar Nadačnímu fondu časopisu IN!
Ostatní služby
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odpis auta
Jiné ostatní náklady (pojištění, cestovné,…)

130 960,00
2 839,48

Vzdělávání – SF kurs
Školení hlavních vedoucích táborů
Dobrovolnická služba

333 912,50
41 749,00
851 601,50
287 924,00

z toho sociální důchodové pojištění

Celostátní setkání animátorů
Auto (PHM + pojištění + daňové odpisy)

1 146 153,10
86 658,00

Celkem

2 764 793,31,

Výsledek hospodaření v roce 2006 je ztráta 140 027, Kč

KDO NÁS V TOMTO ROCE PODPOŘILI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra ČR
Česká biskupská konference
Římskokatolické farnosti: Jablonné nad Orlicí, Ústí nad Labem, Roudnice n.
Labem
Fiat
manželé Tomáškovi, Erlebachova bouda
Ing. Ludvík Hegrlík
STORY DESIGN, a. s., Litomyšl
Město Litomyšl
Auto Fit, spol. s r. o.
Raventia s r. o.
a další drobní dárci
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Naše členská občanská 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

Sdružení 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

Občanské sdružení Most
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

Vydala Asociace křesťanských sdružení mládeže, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6, tel. 220 181 739
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