Výroční zpráva
za rok 2011

Bylo a stále je mnoho křesťanů, kteří jsou živými svědky moci víry, jež se
vyjadřuje charitou. Jsou mezi nimi tvůrci pokoje, zastánci spravedlnosti
a ti, kteří usilují o lidštější svět ve shodě s Božím plánem. Svou odborností
a profesionalitou se angažují v různých oblastech života společnosti
a účinně přispívají k dobru všech. Křesťanská láska, která vychází
z víry, je vedla tomu, aby konkrétně svědčili svými skutky i slovy.
			
					

(Benedikt XVI. v poselství k XXVI. světovému dni mládeže)

Úvodní slovo
Nikdy jsem nebyla ve Španělsku. Když papež Benedikt XVI. vyhlásil, že se bude další
světové setkání mládeže konat v Madridu,
už jsem viděla především horko a také velkou vzdálenost, která nás od Madridu dělí.
Odhadovali jsme, že se tohoto setkání, hlavně kvůli vyšší ceně, z naší vlasti zúčastní kolem 1600 mladých lidí. Jejich zájem vysoce
předčil naše očekávání – nakonec se jich do
Madridu vypravilo 3 224, mnozí s vydatnou
podporou svých příbuzných, farností nebo i zcela neznámých lidí.
Ve Španělsku mě mile překvapilo, že jsem se všude domluvila svou chabou italštinou (anglicky umějící borci už tak dobře nepochodili). Lidé
tam byli přívětiví, usměvaví a žijící v klidnějším tempu než u nás.
A tak jsem si říkala, že od každého národa se můžeme něčemu naučit.
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. Asociace křesťanských sdružení mládeže je zakládajícím členem České
rady dětí a mládeže.V současnosti jsou členy AKSM občanská sdružení Anima
iuventutis, Brána, Sdružení Jedlová, Křižovatka, Matěj, Petrov, Sdružení
Pyramida, Sarkander, Most-České Budějovice a Signály.cz. Členská sdružení
AKSM působí ve všech krajích ČR a měla v roce 2011 celkem 6 720 členů,
z nichž 74 % 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 2011
Anima Iuventutis, Ostrava
Petr Hrtús
1 119
Brána, Plzeň
Petr Blažek
166
Jedlová, Deštné v Orl. horách
Tomáš Hoffmann
25
Křižovatka, Příchovice
Vladimír Novák
123
Matěj, Litoměřice
Petra Přenosilová
425
Obč. sdružení MOST, České Budějovice Roman Dvořák
33
Petrov, Brno
Magdalena Šrubařová
865
Sdružení Pyramida, Praha
Jaroslav Krajl
119
Sarkander, Olomouc
Jitka Škařupová
3 630
Signály.cz
Aneta Macanová
215
Celkem
6 720
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NAŠE AKTIVITY
Světové dny mládeže Madrid 2011
Světové dny mládeže (SDM) se slaví od roku 1984 každé dva až tři roky.
XXVI. světové dny mládeže proběhly v hlavním městě Španělska Madridu ve
dnech 16. - 21. srpna 2011 a zúčastnilo se jich asi 1,5 milionu lidí z celého světa.
Účast mladých z České republiky na Světových dnech mládeže v Madridu organizovala Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s. ve spolupráci se Sekcí
pro mládež České biskupské konference.
Nad účastí mládeže z ČR převzal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg a předseda České biskupské konference, arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka, OP.
Z České republiky se SDM zúčastnili 3224 mladí lidé, z nichž 2201 použilo
dopravu autobusy organizovanou AKSM. Dalším účastníkům AKSM zajišťovalo pouze tzv. poutnický balíček nebo přenocování v Madridu či informační
servis (programový průvodce v češtině a pod.).
Nedílnou součástí Světových dní mládeže jsou „Dny v diecézích“. Mládež
z České republiky byla ve dnech 10. - 15. srpna přijata většinou v Tarragoně
a Reus, částečně i v Barceloně. Zde měla možnost poznávat kulturu a život
místních obyvatel. Mladí z ČR se zapojovali do společných aktivit, španělští
dobrovolníci je seznámili s místními památkami, vyměňovali si zkušenosti
a navazovali úzké přátelské vztahy při volnočasových aktivitách.
V pondělí 15. srpna se rozloučili s pohostinnými obyvateli přímořské Tarragony a přesunuli se do dějiště SDM – Madridu. Hlavní program Světových
dní mládeže se skládá z několika částí: z kulturního a duchovního programu a
z programu s papežem.

4

Mladým lidem z ČR sloužilo v Madridu tzv. české národní centrum. V něm
více než 130 dobrovolníků v různých pracovních skupinách (pořadatelé, ubytovatelé, tlumočníci, režie, zdravotníci atd.) pracovalo na zajištění zdárného
průběhu a pomoci poutníkům v nejrůznějších situacích a potřebách.
Český organizační tým připravoval pro mladé poutníky také dopolední program, který probíhal v národních jazycích. Ten se ve dnech 16. - 19. srpna
skládal z přednášek českých biskupů Mons. Jana Graubnera, Mons. Františka
Radkovského a Mons. Pavla Posáda, z diskuzí, krátkých divadelních představení, duchovního programu a informací. Program měl nejen vzdělávací charakter, ale zaměřoval se na osobnostní růst, podporu morálních a sociálních
hodnot a výchovu k dobrovolnictví a nasazení se pro dobré věci. Když tyto
hodnoty předkládají biskupové, tak má jejich slovo velkou váhu. O tom, jak
naše mládež tyto hodnoty uskutečňovala v praxi, svědčí i dopis, který zaslal
českému velvyslanci v Madridu jeden z obyvatelů paneláku naproti škole,
ve které bylo české národní centrum
(celý text dopisu citován dále).
Odpolední program nazvaný Festival mládeže byl věnován kultuře
a umění. Kulturní plán zahrnoval
iniciativy z různých koutů světa a
program festivalu probíhal po celém
Madridu. Česká republika v něm
byla představena a prezentována výstavou uměleckých fotografií prof. Jindřicha Štreita nazvanou Brána naděje
a vystoupeními valašského folklorního souboru Dúbrava, při kterém zahráli,
zazpívali a zatancovali při folklorním vystoupením Návrat ke kořenům. Fotografie a hudba jsou srozumitelné pro všechny národy.
Celé SDM vyvrcholily v sobotu 19. a v neděli 20. srpna setkáním
s hlavou katolické církve papežem Benediktem XVI. V sobotu přitom přišla
bouře s deštěm v této roční době nevídaným. V televizních přenosech to sice
vypadalo hrůzostrašně, ve skutečnosti po obrovském horku bylo toto nečekané dešťové nadělení doslova požehnáním. Mladí lidé pak strávili noc po
vyčištění a ochlazení vzduchu v pohodě a klidu a díky vytrvalému teplému
vánku dokonce i v suchu.
Přínosem SDM je vždy setkání s vrstevníky z nejrůznějších koutů celého
světa, navazování přátelství a bourání rasových i jiných předsudků.
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O účasti české mládeže na SDM byl natočen
film Zapusťme kořeny a Nakladatelství Paulínky
vydalo knihu Pevně se držte víry, popisující zážitky
účastníků i promluvy papeže a českých biskupů –
obsah zpracovaly signaly,cz, o.s.
Děkujeme za podporu účasti české mládeže na
této výjimečné akci především Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, dále německé nadaci Renovabis, panu Josefu Šulcovi z Michalovic,
panu Adamovi Rakovskému, paní Aleně Krupičkové, Pivovaru Holba a tisícům drobných dárců,
kteří mládež podpořili dary v rámci veřejné sbírky.

Dopis právníka – penzisty z Madridu
Vaše Excelence, pane velvyslanče,
jak jistě víte, včera skončily Světové dny mládeže, při kterých se kolem
papeže Benedikta XVI. shromáždilo v Madridu více než 1.500.000 mladých
z 200 zemí světa.
Před třemi měsíci bylo centrum Madridu obsazeno skupinami protestujícími
proti aktuálnímu systému, příslušníky extrémní levice, squatery a jinými
radikálními skupinami, které naplnily centrum města demagogií, nenávistí a
intelektuálním a morálním odpadem. Avšak mladí, kteří přijali výzvu papeže,
naplnili Madrid radostí, mladistvím duchem a zbavili ho šedi.
Nicméně se s Vámi chci podělit o zkušenost moji a sousedů z mé ulice.
Je tomu již 37 let, co bydlím ve čtvrti Retiro na náměstí Doctor Laguna, kde
sídlí škola „Escuelas Aguirre“, která přijala několik stovek mladých z České
republiky.
Nikdy jsme na tomto náměstí a nejbližších ulicích neviděli tolik mladých
s tak příkladným chováním: žádný hluk, žádné pokřikování, ani jeden
odpadek, plechovky a ani plastové láhve poházené po zemi. Z oken mého
bytu, bydlím ve 12. patře, vidím celý prostor školy, kde byl stále udržován
pořádek a perfektní čistota. Mladé jsem po ránu vídal vycházet s úsměvem a
s očekáváním toho, co zažijí na programu. Večer jsem je vídal s unavenou
tváří, ale se stejným úsměvem a nadšením z toho, co prožili.
Věřte mi, pane velvyslanče, my zdejší obyvatelé jsme nadšení z toho, že jsme
mohli sdílet tento prostor se stovkou českých mladých, kteří byli příkladem
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dobrého vychování, respektu, vlastenectví a radosti. Vy a celá Vaše vlast musíte
být hrdí na tyto mladistvé vyslance.
Rád bych toto všechno osobně řekl těmto mladým, bohužel ale neznám Vaši
řeč, stejně jako bohužel neznám Vaši vlast. Jeden večer jsem sice přišel do školy
a mohl jsem vyjádřit své pocity prostřednictvím tlumočníka této skupiny, ale
necítím se zcela uspokojený. Motivem mého dopisu je spravedlivě ohodnotit
tyto mladé, kteří se chovali absolutně PŘÍKLADNĚ, píši to schválně s velkým
písmenem.
Pokud to budete považovat za správné, byl bych rád, abyste s mými
zkušenostmi obeznámil příslušné autority a obyvatele České republiky,
média, vzdělávací centra, města, ze kterých pocházejí tito mladí, a především
se zvláštní přátelským důrazem tyto chlapce a děvčata, kteří hrdě nesli vlajku
Vaší země a byli příkladem dobrého chování a zrcadlem toho nejlepšího z Vaší
země.
Čerstvě jsem odešel do penze, což mi umožňuje dívat se na některé věci z jiné
perspektivy. Jedna věc je však jistá, budoucnost národů je v jejich mladých.
Pokud všichni čeští mladí jsou jako ti, se kterými jsem měl možnost se setkat,
budoucnost České republiky je zaručena.
Přijměte mé srdečné blahopřání a pozdravy
César Carlos Sáenz Barrio
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Školení hlavních vedoucích táborů
Proběhlo v Praze 3. - 5. června za účasti 15 vedoucích z nejrůznějších
organizací, občanských sdružení i ze základní školy.
Přihlášení dostávají cca 1 měsíc až 3 týdny předem studijní materiály, což
přispělo k tomu, že všichni udělali hned napoprvé úspěšně závěrečný test.
Z hodnocení účastníků:
Když už jsme u toho psaní, tak chci ještě jednou poděkovat za úžasný víkend.
Moc se mi to líbilo a také mi to hodně dalo, což se o některých kurzech říci nedá.
Zdravím
Míra (o. s. Eldorádo)
Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat, že jsem se mohla zúčastnit školení
u vás v Praze. Moc mi to dalo a taky jsem si krásně odpočala v atmosféře,
co tam panovala. Měli jste to krásně zorganizované a všichni lektoři byli skvělí.
Děkuju, děkuju moc.
Zuzka (Salesiánské středisko Dona Boska, Ostrava)
Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za možnost absolvovat kurz - školení
hlavních vedoucích letních táborů, nejen pro ten "papír", ale také pro velmi
příjemnou a přátelskou atmosféru, která na školení panovala.
Zvlášť bych chtěl poděkovat všem přednášejícím,
probíraná témata byla zajímavá a jistě i pro zkušené táborníky přínosná.
Mějte se krásně
Jakub Zvěřina
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Dobrovolnická služba
AKSM je držitelem akreditace Ministerstva vnitra ČR
k dlouhodobé dobrovolnické službě.
Její náplní jsou volnočasové aktivity pro děti a mládež.
V průběhu roku 2011 pokračovali dobrovolníci ve službě v Nové Hradečné
a v návaznosti na toto místo také v Oskavě, Libině, Troubelicích, Mladoňově,
Lipince a Bedřichově. Vykonávali ji zde 2 dobrovolníci.
Dobrovolnická služba (dále jen DS) zde byla místními občany i samosprávou
přijímána velice vstřícně. Dobrovolníci se starali především o volnočasové
aktivity pro neorganizované děti a mládež: pravidelná setkání s dětmi ze
základní školy, pravidelná setkání se středoškolskou mládeží, kroužek „tvořivé
dílny“, výlety a filmové večery, o prázdninách zorganizovali 2 dětské tábory;
dále navštěvovali domov důchodců. Objekt fary v Libině zároveň sloužil jako
nízkoprahový klub, do něhož docházely neorganizované děti a mládež ve svém
volném čase. Dobrovolníci pro ně vytvářeli programy a chystali hry.
Od 1. dubna nastoupila jedna dobrovolnice do dalšího místa DS – do
Arcidiecézního centra pro mládež v Praze 4 – Kunraticích. Zde se účastnila
přípravy a organizování víkendových i prázdninových aktivit pro děti a mládež,
her a výletů. Zároveň se podílela na chodu tohoto centra, které je koncipováno
jako nízkoprahové, se stále otevřenými dveřmi, připravené kdykoliv se věnovat
příchozím mladým lidem. Tato dobrovolnice ukončila svoji službu s koncem
prázdnin. Od 1. září na její místo nastoupil nový dobrovolník, k němuž
od 1. listopadu přibyla ještě jedna dobrovolnice, oba na roční DS.
Dobrovolníkům bylo hrazeno ubytování (toto bylo hrazeno částečně
z dotace), dále kapesné 500 – 1000 Kč měsíčně. Dobrovolníkům z Nové
Hradečné hrazeno také cestovné do místa bydliště i v průběhu výkonu DS.
Přijímající organizace zajistily stravování dobrovolníků především vlastními
silami. Vysílající organizace hradila dobrovolníkům v Nové Hradečné obědy,
na které chodili do místní školy.
Jednomu z dobrovolníků bylo 4 měsíce placeno sociální pojištění.
Dobrovolníci, kteří nastoupili do Arcidiecézního centra pro mládež v Praze,
byli všichni předtím nezaměstnaní. DS je pro ně významnou příležitostí
k jejich osobnímu i osobnostnímu rozvoji a nabytí pracovních návyků.
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Studijně-formační kurz
AKSM již od roku 1999 organizuje dvouletý Studijně-formačně kurz
(SFK). Kurz probíhá ve čtyřech týdnech za rok. Na jednom ze studijních
týdnů přednášejí i zahraniční odborníci na práci s mládeží.
Účastníky SFK jsou většinou mladí členové 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 a provádějí přípravu animátorů - vedoucích
z území, kde působí jejich sdružení. Kurzu se zúčastňují také mladí kněží,
pověření prací s mládeží v jednotlivých diecézích, dobrovolníci na dlouhodobé
dobrovolnické službě a další vedoucí, kteří dělají tuto práci jako dobrovolníci
ve svém volném čase.

Termíny a náplň jednotlivých týdnů kurzu:
10. - 15. ledna na Hostýně s 59 účastníky. Náplní byly přednášky zaměřené
na sebepoznání, sebereflexi a na rozvinutí duševních schopností.
15. - 20. května ve Špindlerově Mlýně na Erlebachově boudě, v krásném
prostředí Krkonoš, s 52 účastníky; s tématy: Profil mladého člověka
současnosti, Styčné body a kompetence psychologa, psychiatra a duchovního
vedení, základní diagnostika psychických poruch a různých závislostí,
Základy první pomoci, Důležitost společenství mládeže, obtíže jeho vzniku,
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etapy růstu a typy společenství a další. Pobyt byl výrazně sponzorován majiteli
chaty, manželi Tomáškovými, za což jsme jim velice vděčni.
9. -14. října v Rajnochovicích v táborovém středisku Archa našeho
členského sdružení Sarkander, s 52 účastníky a se zaměřením na historii práce
s mládeží, vliv médií na mládež i práci s nimi, mediální výchovu a schopnost
výběru informací, dalším tématem bylo řízení a práce v týmu. V rámci tohoto
týdne jsme vyjeli na 2 dny do polské Čenstochové, kde se před 20-ti léty
konal Světový den mládeže, který byl podnětem a počátkem organizované
práce s mládeží v rámci české katolické církve. Zde nám přednášel o práci
s mládeží mimo jiné i Dr. Marián Duda, který byl hlavním organizátorem
Světového dne mládeže v roce 1991.
Poslední týden SKF v roce 2011 proběhl 6. - 11. listopadu opět na
Erlebachově boudě za účasti 52 frekventantů. Probírána témata: Kulturní
výchova – hudba, Komunikační dovednosti včetně praktického výcviku.
O katolické sociální nauce a jejím možném praktickém dopadu na život
společnosti a mladé generece zde přednášel Pavel Fischer - ředitel politického
oddělení MZ ČR, bývalý velvyslanec ČR ve Francii.
Na závěr každého týdne kurzu probíhá písemné hodnocení jednotlivých
přenášejících a přínosu přednášek pro účastníky. Celkově je SFK účastníky
hodnocen jako obohacující, inspirativní, systematicky i obsahově přínosný
pro praxi.
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JAK JSME HOSPODAŘILI
Stav dlouhodobého hmotného majetku

Koncem září byl prodán osobní automobil Ford Focus, zakoupený v roce
2005 v pořizovací ceně 458 tisíc Kč, který byl už plně odepsaný. V roce 2011
nebyl zakoupen žádný dlouhodobý majetek. Tento druh majetku organizace
v současnosti nevlastní.

Stav nehmotného investičního majetku

Tento druh majetku organizace nevlastní.

Stav drobného hmotného majetku

AKSM vlastní drobný hmotný majetek ve výši pořizovací ceny 157 tis. Kč.

Stav finančních prostředků
ke konci roku 2011:
Pokladna:
Banka – Běžný účet
Spořící účet

32 482,00 Kč
392 564,15 Kč
419 082,85 Kč

Přehled hospodaření:
Výnosy:
příjmy zdaněné - reklama
příjmy - účastnické poplatky
tržby za zboží
úroky
kurzové zisky
tržby z prodeje dl.hm.majetku (auta)
dotace státu (MŠMT, MVČR)
dary
veřejná sbírka Madrid
členské příspěvky
Celkem
12

v tis. Kč
45,9
23 959,9
51,9
20,6
102,6
30,0
820,0
925,0
154,4
20,2
26 130,5

Náklady
Provoz kanceláře ústředí
Členské příspěvky ČRDM
materiál
cestovné
telekomunikační poplatky a poštovné
Služby - účetnictví
Ostatní služby (tisk, rozeslání BC...)
Jiné - bankovní poplatky
Světové dny mládeže v Madridu
z toho
doprava
účastnické poplatky
Vzdělávání – SFK, HVT
Dobrovolnická služba (celý rok 2011)
Auto (PHM, daňové odpisy, opravy)
Signály
Příprava CSM Žďár n/S
Celkem

v tis Kč
94,2
13,9
3,9
1,4
10,4
22,2
39,5
2,9
25 016,8
9 692,1
11 885,1
353,6
77,1
61,7
3,3
21,8
25 708,0

Výsledek hospodaření za rok 2011 je zisk ve výši 422 tis. Kč.
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KDO NÁS V TOMTO ROCE PODPOŘILI
(významní dárci – 30 000 Kč a více):
Česká biskupská konference			
Veřejná sbírka				
Josef Šulc				
Adam Rakovský			
Pivovar Holba				
Raventia, s.r.o.				
Nadační fond Křižovatka			
Biskupství královehradecké
		
MUDr. Alena Krupičková			

681,0 tis. Kč
154,0 tis. Kč
150,0 tis. Kč
50,0 tis. Kč
50,0 tis. Kč
50,0 tis. Kč
37,6 tis. Kč
31,3 tis. Kč
30,0 tis. Kč

Přehled dotací a grantů:
MŠMT				
Ministerstvo vnitra ČR			

800,0 tis. Kč
20,0 tis. Kč
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Naše členská občanská sdružení
ANIMA IUVENTUTIS
Kostelní nám. 1
728 02 Ostrava
tel. 596 116 522
IČ 26542919

Matěj
Komenského 4
412 01 Litoměřice

Občanské sdružení BRÁNA
Františkánská 11
301 00 Plzeň
tel. 377 381 759
IČ 66360579

Sdružení Pyramida
Kostelní nám. 16
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel. 244 910 469
IČ 60445564

Sdružení Jedlová
Jedlová 266
517 91 Deštné v Orlických horách
tel. 494 663 140
IČ 46457828

PETROV, občanské sdružení
Petrov
602 00 Brno
tel. 533 033 229
IČ 48515221

o. s. Křižovatka

tel. 483 399 218
IČ 60253011

Sarkander
Biskupské náměstí 2
771 01 Olomouc
tel. 585 500 244
IČ 60043920

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

signály.cz, o. s.
Kozí 684/8
602 00 Brno
tel. 775 907 333
IČ 22720758

IČ 62769278

468 48 Příchovice 38
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5,

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

Výroční zpráva schválena Radou AKSM dne 6. června 2012

