Výroční zpráva
za rok 2010

Období života, do něhož jste ponořeni, je časem objevování
darů, které vám Bůh poskytl, a vaší zodpovědnosti. Je to rovněž
čas klíčových rozhodnutí, abyste vytvořili svůj životní plán. Je to
tedy chvíle, kdy si kladete otázku po pravém smyslu bytí a ptáte
se: „Jsem spokojený se svým životem? Něco mi schází?“ ...
„V čem spočívá vydařený život? Co musím dělat? Jaké by mohlo být
mé životní poslání? Co musím dělat, aby můj život měl plnou hodnotu
a plný smysl?“							
Nebojte se těmto otázkám čelit! Nemohou vás přemoci. Vyjadřují velké
touhy, které jsou přítomné ve vašem srdci. ... Očekávají odpovědi,
které nejsou povrchní, ale mají schopnost nasytit vaše ryzí životní
očekávání a touhu po štěstí.						
(Benedikt XVI. v poselství k XXV. světovému dni mládeže)

Úvodní slovo
V roce 2010 bylo naší největší akcí Celostátní setkání animátorů v Kroměříži. Vždycky
je povzbuzující vidět, kolik mladých lidí je
ochotných dělat nezištně něco pro druhé a
také že se k této službě chtějí připravovat
nebo dále vzdělávat. V Kroměříži při brigádě na úklidu v různých částech města mladí
lidé ukázali, že dokáží také přiložit ruku k
dílu a pořádně máknout.
Pro mě bylo také potěšující, že při financování tohoto setkání výrazně pomohli svými dary ať už mladí, nebo starší
bývalí účastníci našich setkání či kurzů, a další sponzoři a dárci.
Hlavní je, že setkání mladým lidem pomohlo a že k tomu nejrůznějším
způsobem přispěla spousta dobrých lidí.
Marie Světničková
						předsedkyně AKSM
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KDO JSME?
VZNIK
Občanské sdružení Asociace křesťanských sdružení mládeže (dále jen
AKSM) vzniklo 29. prosince 1997. Jde o dobrovolné seskupení občanských
sdružení dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy
a zásady. AKSM je zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.
V současnosti tvoří AKSM deset členských občanských sdružení. Tato
sdružení AKSM působí ve všech krajích ČR a měla v roce 2010 celkem
6 402 členy, z nichž 72 % bylo do 26 let.

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

ORGÁNY AKSM
Předsedkyně AKSM: Ing. Marie Světničková
členů

Naši členové - občanská sdružení

zástupce v Radě AKSM v roce 2010
Anima Iuventutis, Ostrava
Petr Hrtús
1 057
Brána, Plzeň
Petr Blažek
169
Jedlová, Deštné v Orl. horách
Tomáš Hoffmann
25
Křižovatka, Příchovice
Vladimír Novák
123
Matěj, Litoměřice
Petra Přenosilová
383
Obč. sdružení MOST, České Budějovice Roman Dvořák
33
Petrov, Brno
Magdalena Šrubařová
750
Sdružení Pyramida, Praha
Jaroslav Krajl
107
Sarkander, Olomouc
Jitka Škařupová
3 595
Signály.cz
Jan Šedo
160
Celkem
6 402
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NAŠE AKTIVITY
Celostátní setkání animátorů
v Kroměříži
Celostátní setkání animátorů probíhalo v Kroměříži od neděle 15. srpna do
sobotního poledne 21. srpna, přitom přípravný tým jej na místě připravoval
už od 11. srpna. Zúčastnilo se jej celkem na 450 mladých lidí z celé České
republiky.
Hlavní téma bylo: Zaostřeno na duchovní život. Přednášející Kateřina Lachmanová a Mgr. Tomáš Holub animátory nejen vedli k většímu prohloubení
našeho duchovního života, ale ukazovali také, s jakými překážkami se na této
cestě mohou setkat. Témata přednášek si animátoři podrobně rozebrali v malých diskusních skupinách.
Mladí animátoři se
vzdělávali také v různých oblastech své práce. K tomu jim sloužily tematicky zaměřené
přednášky z oblasti pedagogiky, psychologie,
teologie, managementu, komunikace apod.
Nechyběly dílny zaměřené na rozvoj praktických dovedností. Nabídkou bohatého programu bylo zároveň umožněno, aby si každý vybral to,
co pro svou práci nejvíce potřebuje.
Animátoři také přiložili ruku k dílu a v rámci hry ve městě se zapojili do
úklidu na různých místech města Kroměříže (Podzámecká a Květná zahrada,
les na Barbořině a Bagrák). V rámci tzv. sociálních skupinek navštívili s připraveným programem domovy pro seniory „U Moravy“ a „U Kašny“.
V programu byla denně mše svatá, vždy společně s některým z českých biskupů, kteří setkání postupně navštívili.
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V rámci setkání byly uspořádány také akce pro občany města Kroměříže:
• v pondělí 16. 8. koncert duchovní hudby v chrámu sv. Mořice,
• v úterý 17. 8. koncert hudebního souboru mládeže Adorare
na Velkém náměstí
• v pátek 20. 8. divadelní představení „O třech biblických ženách“
v chrámu sv. Mořice.
Význam setkání:
> setkali se animátoři z celé republiky,
> možnost větší výměny zkušeností i navázání spolupráce,
> je možné nabídnout bohatší program více lidem - větší možnost výběru
z programu podle potřeb jednoho každého,
> je vyvrcholením péče o animátory.
Celkové náklady na setkání byly 1 379 700 Kč.

Děkujeme za podporu tohoto setkání německé nadaci Renovabis, Římskokatolické farnosti Zlín, Raventii. s. r. o., Nadaci pro radost, Městu Kroměříž,
panu Vítu Gilíkovi, Mlékárně Valašské Meziříčí, s. r. o., společnosti Váhala
a spol. s. r. o., o. Bohuslavu Švehlovi z Mnichova, NWT Computer Hulín,
o. Karlu Doleželovi, MUDr. Aleně Krupičkové, panu Jiřímu Čunkovi a panu
Jiřímu Michalovi.
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Školení hlavních vedoucích táborů
Školení hlavních vedoucích táborů proběhlo ve dvou termínech:
Nejprve 7. - 9. května ve Frýdlantu n. O. pro 27 mladých vedoucích především
z členského sdružení AKSM Animy iuventutis a z římskokatolických farností,
ale zúčastnili se je také vedoucí z Folklorního sdružení, DDM a skauti.
V Praze pak následovalo školení 4. - 6. června a za účasti 29 vedoucích
z nejrůznějších organizací od pionýrů a tomíků přes Charitu až k církvi
husitské.
Všichni udělali úspěšně závěrečný test. Přihlášení dostávají cca 1 měsíc až
3 týdny předem studijní materiály. V tomto roce dostali všichni účastníci také
brožuru Paragrafy vedoucího dětského kolektivu.

Z hodnocení účastníků:
Odjížděla jsem velmi spokojená, předčilo to má očekávání, byla jsem dost
nadšená z přednášejících, kteří kromě toho, že byli odborníci ve svém oboru,
dokázali mluvit tak poutavě, že se dalo pozorně je poslouchat i několik hodin.
Místo mi vyhovovalo, jelikož Frýdlant je dobře sjízdný vlakem, taky
ubytování bylo pohodlné no a cena úplně bezkonkurenční :-) Velmi kladně
taky hodnotím možnost pravidelných modliteb a mše svaté, bez toho
duchovního zázemí by to bylo asi o mnoho náročnější.
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Jestli bych si mohla dovolit něco vytknout, tak bych možná ocenila trošinku
více volného času, jednak na sdílení s ostatními, ale taky třeba na malou
procházku po okolí nebo po městě. Ale je mi jasné, že toho, co muselo být
probráno, bylo hodně a lépe by to načasovat asi nešlo. V podstatě jsem s celou
organizací spokojena a jsem ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit.
									Monika
Moc se mi to líbilo, a moc mi to dalo. Daleko víc, než jsem čekal. Bylo to
sice strašně vysilující a náročné, ale stálo to zato. Všichni přednášející byli
úžasní.
Toto školení bude mít určitě velký vliv na přípravu a průběh našich dalších
táborů a akcí.
Materiály a všechno ostatní bylo připraveno víc než dobře.
Takže díky za všechno, a těším se zase někdy.
									Siard

Řekla bych, že každá z těch přednášek byla určitě přínosná, i když
pro mě osobně bylo to účetnictví dost obtížně stravitelné - nikdy jsem se
tomu nevěnovala, ani se o nic takového moc nezajímala, ale to podstatné
jsem snad pochopila. No a co se týče těch ostatních přednášek - myslím, že
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po absolvování toho školení se snad každý na pořádání tábora dívá jinak než
předtím.
Aspoň já - předtím jsem myslela hlavně na to, že musíme připravit super
akční program, aby se tam všichni bavili a aby byl v noci pokoj. Myslela jsem
i na další věci, domluvila jsem si, že tam s náma bude zdravotnice, uvažovala
jsem i o nějaké další náplni, aby nebyly jen pohybové aktivity, ale spíš tak
okrajově.
Právě až v průběhu školení a cestou domů jsem začala víc uvažovat, jak
zapojit do programu něco "výchovnýho", něco, co ty děcka pozitivně ovlivní.
Jak umožnit i těm, co nejsou tak pohybově zdatní, aby v něčem vynikli, a taky
jak přesvědčit ostatní vedoucí, že není od věci si pročíst třeba pravidla první
pomoci.
Nejlepší na tom školení je, že člověk se může ptát a ujasnit si tak spoustu
věcí. Myslím, že to pomohlo hlavně s těmi zákony. Sice jsem si to předem
četla, ale stejně mi z toho nebylo moc jasné, co platí pro všechny akce pro
děti a co jen pro zotavovací akce, a taky jsem měla problém určit, jestli tedy
jsme zotavovací nebo jiná podobná akce pro děti. Tam se to všechno krásně
vysvětlilo.
Za co jsem ale docela hodně ráda, je to, že to bylo nějakou dobu před
prázdninami. Přece jen, člověk se tam dozví spoustu příběhů z praxe (hodně
silná v tomto byla přednáška psychologie a zdravotní) a pak když odjíždí, tak
má skoro pocit, že to v životě nemůže zvládnout a proč jen se do nějaké tak
rizikové činnosti, jako je pořádání tábora, vůbec pouštěl. Přece jen je něco
jiného se na to připravovat a něco jiného pak u příběhů z praxe poslouchat
a představovat si, jak bych reagovala já, kdyby se tohle stalo na našem táboře...
Tak bych chtěla ještě na závěr poděkovat za přípravu a všechny starosti, co
s tím školením byly.
									Magda
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Dobrovolnická služba
ASKM je držitelem akreditace Ministerstva vnitra ČR k dlouhodobé
dobrovolnické službě. Její náplní jsou volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Od října roku 2009 začala
pracovat jedna dobrovolnice
v Diecézním centru mládeže
v Plzni. V dobrovolnické
službě pak pokračovala v roce
2010 až do konce června.
Ta pomáhala především při
organizování akcí pro mládež
na diecézní úrovni, vedla
společenství mládeže, ale také
navštěvovala staré a nemocné
lidi a pomáhala jim s nákupy.
Od září nastoupili na roční dobrovolnickou službu dva dobrovolníci do
Nové Hradečné. Zde organizovali volnočasové aktivity pro děti a mládež
nejen v Nové Hradečné, ale i v Libině, Oskavě, Toubelicích.
AKSM hradila dobrovolníkům ubytování a kapesné;
v Nové Hradečné navíc také
materiál pro práci s dětmi a
obědy dobrovolníků ve školní družině, jinak stravu a dopravu dobrovolníků hradila
především přijímající organizace.
Náklady na dobrovolnickou službu částečně pokryla dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Z dotace byl také uhrazen tisk propagačního
letáku na dobrovolnickou službu.
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Studijně-formační kurz
AKSM již od roku 1999 organizuje dvouletý studijně-formačně kurz. Kurz
probíhá ve čtyřech týdnech za rok. Na jednom ze studijních týdnů přednášejí
i zahraniční odborníci na práci s mládeží.
Účastníci studijně-formačního kurzu jsou většinou mladými členy našich
deseti členských sdružení. Největší část z nich pracuje v takzvaných centrech
života mládeže, což jsou domy - základny, ve kterých členská sdružení
organizují akce především pro mládež a o prázdninách i pro děti, provádějí
přípravu vedoucích z území, kde působí jejich sdružení. Kurzu se zúčastňují
také mladí kněží, kteří jsou pověření prací s mládeží v jednotlivých diecézích,
a také další vedoucí, kteří dělají tuto práci jako dobrovolníci, či dobrovolníci
na dlouhodobé dobrovolnické službě. Kurz je tedy zaměřen pro organizátory
dalších kurzů a akcí.

Kurz proběhl:
10. - 15. ledna na Hostýně s 49 účastníky. Náplní byly přednášky zaměřené
na sebepoznání, sebereflexi a na rozvinutí duševních schopností.
19. - 24. dubna ve Špindlerově Mlýně na Erlebachově boudě, v krásném
prostředí Krkonoš, s 55 účastníky; zaměření - na metodiku her, pohybovou
výchovu, hudební psychologii a další. Pobyt byl výrazně sponzorován majiteli
chaty, manželi Tomáškovými, za což jsme jim velice vděčni.
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10. -15. října v Rajnochovicích (ubytování a strava byly výrazně levnější než
v jiných, komerčních objektech), se 44 účastníky a se zaměřením na historii
práce s mládeží, plánování této práce a na důležité vlastnosti pracovníka
s mládeží.
Poslední týden SKF v roce 2010 proběhl 7. - 12. listopadu v Koclířově za
účasti 40 frekventantů. Zde byl zaměřen na týmovou spolupráci, autoritu
a osobnost toho, kdo mládež doprovází a další.

Na závěr každého týdne kurzu probíhá písemné hodnocení jednotlivých
přenášejících a přínosu přednášek proúčastníky, ze kterých vyplynulo, že je
kurz je hodnocen jako velmi přínosný nejen z hlediska vzdělávacího, ale také
pro výměnu zkušeností z práce s mládeží.
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JAK JSME HOSPODAŘILI
Stav dlouhodobého hmotného majetku
Osobní automobil Ford Focus v pořizovací ceně 458 tisíc Kč, zakoupený
v roce 2005, který je už plně odepsaný.
V roce 2010 nebyl zakoupen žádný dlouhodobý majetek.

Stav nehmotného investičního majetku
Tento druh majetku organizace nevlastní.

Stav drobného hmotného majetku
AKSM vlastní drobný hmotný majetek ve výši pořizovací ceny 187 tis. Kč.

Stav finančních prostředků
ke konci roku 2010:
Pokladna:
Banka – Běžný účet

12 939,00 Kč
290 648,40 Kč

Přehled hospodaření:
Výnosy:
dotace státu ve výši
dotace Města Kroměříž
další dary v celkové výši
příjmy - účastnické poplatky
tržby za zboží a za prodej notebooku
úroky a kurzové zisky
aktivace fondu DIECEZE
členské příspěvky (i za rok 2009)
Celkem
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v tis. Kč
130,5
15,0
1 034,73
851,1
2,96
0,97
41,8
38,8
2 115,8

Náklady
Provoz kanceláře ústředí
Členské příspěvky ČRDM
materiál
opravy a údržba
poštovné a spoje
telekomunikační poplatky
tisk dokumentů (bulletin BC)
Ostatní služby (včetně účetnictví)
Jiné ostatní náklady
Celostátní setkání animátorů
Kurzy HVT
Vzdělávání – SFK
Dobrovolnická služba (celý rok
2010)
Auto (PHM, pojištění, daňové
odpisy, opravy)
Signály
Z fondu diecéze
Celkem

v tis Kč
101,5
14,5
9,8
1,2
3,5
11,7
23,4
35,0
2,4
1 299,9
24,56
260,8
60,0
79,6
37,7
48,8
1 912,9

Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši 203 tis. Kč.

KDO NÁS V TOMTO ROCE PODPOŘILI
(významní dárci – 15 000 Kč a více):
Česká biskupská konference			
INSET, s. r. o.				
Raventia					
Biskupství královéhradecké			

616 tis. Kč
30 tis. Kč
50 tis. Kč
50 tis. Kč

Přehled dotací a grantů:
MŠMT				
Město Kroměříž				

130,5 tis. Kč
15 tis. Kč
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Naše členská občanská sdružení
ANIMA IUVENTUTIS

Matěj

Kostelní nám. 1
728 02 Ostrava
tel. 596116522
IČ 26542919

Dómské nám. 10
412 01 Litoměřice
tel. 416738065
IČ 62769278

Občanské sdružení BRÁNA

Sdružení Pyramida

Křimická 73
318 01 Plzeň
tel. 377381759
IČ 66360579

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

Sdružení Jedlová

PETROV, sdružení pro práci
s dětmi a mládeží brněnské diecéze

Jedlová 266
517 91 Deštné v O. h.
tel. 494663140
IČ 46457828

Petrov 5, 602 00 Brno
tel. 543235030
IČ 48515221
Sarkander
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc
tel. 585500244
IČ 60043920

o. s. Křižovatka
468 48 Příchovice 38
tel. 483399218
IČ 60253011

signály.cz, o. s.

Občanské sdružení
Most České Budějovice
Biskupská 4
370 21 České Budějovice
IČ 49021125

Kozí 684/8
602 00 Brno
tel. 775907333
IČ 22720758
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Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s.
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: aksm@signaly.cz
www.aksm.adam.cz
IČO: 67775861
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. Praha, Evropská
číslo účtu: 150 369 794/0300

