Výroční zpráva
za rok 2012

Drazí přátelé, radost je niterně spojena s láskou; jsou to dva
neoddělitelné plody Ducha Svatého. ... Při myšlence na různé oblasti
vašeho života bych vám chtěl říci, že láska znamená vytrvalost,
věrnost a plnění závazků, a to vše především v přátelství. Naši
přátelé očekávají, že budeme upřímní, poctiví a věrní, protože pravá
láska je vytrvalá také v těžkostech a především v nich. Totéž platí
i pro práci, pro studium a služby, které vykonáváte. Věrnost a vytrvalost
v dobrém vedou k radosti. i když pokaždé nepřichází okamžitě.
			
					
(Benedikt XVI. v poselství k XXVII. světovému dni mládeže)

Úvodní slovo
V tomto roce jsme prožili nádherné setkání
mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Když jsem
si tak pročítala knížečku z tohoto setkání
Ovoce Ducha, zaujalo mě svědectví účastníků, kteří se podělili nejen o své zážitky,
ale i o vnitřní prožitky či boje v náročných
chvílích např. při službě druhým. Jeden
z účastníků si například uvědomil, že na Celostátním setkání mládeže v Táboře vykrystalizovalo jeho zapojení coby dobrovolník
na signálech.cz a na setkání ActIv8 na Velehradě o rok později potkal
svoji budoucí manželku.
A tak mě to povzbuzuje, že tato velká setkání má cenu organizovat,
i když to stojí hodně sil, námahy i finančních prostředků a plody vidíme
až po letech.
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 2012 celkem 7 179 členů,
z nichž 79 % 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 2012
Anima Iuventutis, Ostrava
Petr Hrtús
1 249
Brána, Plzeň
Petr Blažek
162
Sdružení Jedlová, Deštné v Orl. horách Tomáš Hoffmann
25
Křižovatka, Příchovice
Jozef Kadlic
135
Matěj, Litoměřice
Petra Přenosilová
589
Obč. sdružení MOST, České Budějovice Roman Dvořák
35
Petrov, o. s., Brno
Roman Kubín
1 100
Sdružení Pyramida, Praha
Jaroslav Krajl
84
Sarkander, Olomouc
Jitka Škařupová
3 583
Signály.cz, o. s.
Aneta Macanová
217
Celkem
7 179
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NAŠE AKTIVITY
Celostátní setkání mládeže Žďár 2012
Největší akcí AKSM v roce 2012 bylo Celostátní setkání mládeže ve Žďáru n. S., kterého se zúčastnilo téměř 6000 mladých lidí (5511 registrovaných
účastníků). Cílem setkání, které navazovalo na celoroční činnost jednotlivých
členských o. s. AKSM, bylo přispět k výchově zralých osobností se schopností
vlastního racionálního úsudku.
Páté křesťanské setkání národního formátu se uskutečnilo po pěti letech. Setkání pořádala Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s. Akce se koná jednou za pět let, střídavě v Čechách a na Moravě. Do Žďáru se vrátila po deseti letech (mezitím se roku 2007
konala v jihočeském Táboře – Klokotech).
Příprava setkání probíhala během celého roku a zapojili se do ní kromě základního týmu organizátorů i mladí lidé z celé republiky. Od 8. do 13. srpna
probíhal už přímo ve Žďáře tzv. přípravný týden, v němž setkání připravovali
dobrovolníci v 26 pracovních skupinách. Mladí lidé v nich uplatnili a rozvíjeli své schopnosti, často nalézali další vlohy, učili se zodpovědnosti, pracovitosti, komunikaci, předvídavosti a spolupráci. Těchto více než 700 dobrovolníků
bez nároku na odměnu odpracovalo 116 000 hodin.
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Na setkání se kromě tří kapel, které doprovázely program na hlavním pódiu, vystřídalo přes
120 přednášejících a zahrála desítka kapel rozmanitých žánrů – od worshipu, přes rock až po
folk a klasickou hudbu. Uvedeny byly také dva
autorské muzikály.
Témata přednášek a workshopů se různila podle zaměření jednotlivých osobností. Mladí lidé měli možnost zapojit se také do brigád pro město či navštívit
s kulturním programem domov důchodců.
Na sobotu přijelo do Žďáru na pouť rodin bezmála 4000 lidí, včetně rodičů a dětí všeho věku.
Společně s mladými účastníky prožili dopolední
mši a odpolední program. Ten nabídnul čtrnáct různě náročných poutních tras,
na kterých se poutníci mohli ztišit, zastavit, pomodlit či se kulturně obohatit.
Pro děti byly připraveny hry, výtvarné tvoření, zpívání v přírodě a divadlo. Na
přípravách sobotní pouti pracovalo přes 70 tvůrců zastavení.
Účastníci setkání se v otevřeném dopise obrátili na čelní představitele státu
s žádostí, aby ve svých rozhodnutích
vždy konkrétním způsobem podporovali rodiny, které jsou základními
stavebními kameny naší společnosti.
Vyzvali je také ke vzájemné toleranci,
slušnosti a úctě ke každému lidskému
životu.
CSM se vyznačovalo širokou spoluprací s nejrůznějšími subjekty:
- Město Žďár nad Sázavou,
- nejrůznější subjekty působící v městě Žďár nad Sázavou (Kolpingova rodina,
Biskupské gymnázium, Orel), školy, školní jídelny,
- řehole a hnutí,
- TV Noe (24 hodin přímého vysílání ze setkání, s velikým ohlasem diváků),
- dále Proglas, Katolický týdeník a ADV-studio.
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Setkání zachycují tři nosiče:
Kniha „Ovoce Ducha“, kterou připravila Sekce pro mládež ČBK, AKSM
a signály.cz, vyšla v nakladatelství Paulínky a obsahuje kroniku setkání, dojmy,
zajímavosti, fotografie, výběr katechezí a promluv.
DVD s filmem „Poznáte je po ovoci“ od ADV studia o přípravách, zákulisí
a průběhu Celostátního setkání mládeže.
CD „Kéž poznají nás po ovoci“ obsahuje výběr nejlepších písní kapel, které
doprovázely setkání na hlavním pódiu.

Setkání v číslech:
- téměř 6 000 mladých účastníků
- průměrný věk účastníka: 19,5 let
- meridián účastníka: 16 – 19 let
- 120 přednášejících, mezi nimi
i 8 biskupů, včetně kardinála
Dominika Duky
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Celostátní fórum mládeže

Fórum vždy předchází celostátní setkání mládeže, koná se ve stejném roce,
tentokrát to bylo 23. – 26. února 2012.
Průběh a atmosféru 4. celostátního fóra mládeže vykresluje malá příhoda.
Když byl přečten návrh závěrů, které skupina mladých připravovala, přihlásila
se mladá delegátka a řekla: „Stále jen požadujeme a požadujeme. Ale je třeba
také říci, že jsme vděčni, že děkujeme za to, že můžeme žít v církvi, že jsme
zde s našimi biskupy.“
Fórum mládeže nebylo parlamentem,
kde jedni stáli proti druhým, kde se
bezohledně lobovalo za vlastní postoje
a názory. Jednalo se o dny pozorného
naslouchání: biskupové (7) i pozorovatelé (30) mladým (85 ze 40 subjektů),
mladí zase biskupům. Fórum naplňovalo slova Benedikta XVI.: „Prvořadou povinností celé společnosti při utváření spravedlivé a mírové budoucnosti je být pozorní vůči světu mladých, umět mu naslouchat a přisuzovat
mu důležitost“ (Poselství k oslavě dne míru 1. 1. 2012).
Mons. Martin Holík vystihl atmosféru fóra slovy: „Vážím si toho, že vaše
příspěvky a diskuse byly obsažné, kultivované a neútočné.“ Papež Benedikt XVI.
hovoří často o tom, že Duch svatý se projevuje vnitřní radostí. A tuto niternou
radost vycházející ze srdce zakusil snad každý, kdo se fóra zúčastnil.
Prožívat tak intenzivní společenství je povzbudivé, ale i zavazující. Slova
mladých lidí vedou k zamyšlení a nedovolují
zůstat lhostejnými. Mladí lidé potřebují znát nejen
morální normu, které církev učí, ale požadují,
aby jim byla vysvětlena. Aby ji mohli přijmout,
potřebují, aby se jim stala uchopitelnou. Kromě
toho požadují, aby jim církev zprostředkovala
odborné rady, jak naplňovat vysoké ideály
o manželství a rodině.
Mladí delegáti pocházející z nejrůznějších
prostředí také jasně ukázali, že od těch, kdo je
doprovázejí, vyžadují osobní vztahy, trpělivé
vedení, stálou motivaci, porozumění, ale i odvahu,
aby byli přizváni ke spoluodpovědnosti.
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Kurz
pro hlavní vedoucí dětských táborů
Kurzu pro hlavní vedoucí se zúčastnilo 27 vedoucích z 18 různých
občanských sdružení či organizací. Proběhlo 8. - 10. června ve Frýdlantu
nad Ostravicí.
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:
Přednášející i s odstupem času musím hodnotit veskrze pozitivně. Byli
vtipní, dokázali zaujmout, čas utíkal velice rychle a ještě si člověk plno věcí
zapamatoval. Jestli s nimi budeš v kontaktu, tak jim ještě jednou za nás poděkuj
a rozhodně jestli budou ochotni přednášet pro ostatní táborové kurzy, jen do
toho. Ostatní věci jako jídlo a materiálové zajištění bylo také v pohodě. Jednu
věc bych brala, kdyby byla možnost se víc hýbat, ale když je kurz jen víkendový,
dá se to těžko časově zvládat. Takže máte všichni jedničku s hvězdičkou,
samozřejmě i paní kuchařka, která se o nás ochotně starala. Měj se pěkně a
někdy někde zase na viděnou. A díky za materiály :o)
Petra
Z víkendu jsem si odvezla tolik dojmů, hlubokých a opravdu silných, že
nevím čím začít.Sešla se skvělá parta mladých a tak nebyla nouze ani o kvalitní
humor. Vzpomínám na veselé stolování a velice „vyplašenou“ paní Karin. Byla
nejdříve hodně zaražená a nesmělá, ale pak jsme ji rozmluvili... Jestli s ní ještě
budeš mluvit, tak ji pozdravuj a že nám moc chutnalo :-) Věděla jsem, že nás
budou školit profíci, avšak oni to byli všichni nejen profíci ve svém oboru, ale
hlavně osobnosti. Každý z nich řekl něco, co se mě dotklo. Alešova přímost a
jednoznačnost mě moc potěšila. Paní učitelka - už jsem jednou na její přednášce
byla. Nepamatovala jsem si její jméno, ale její tvář se mi vryla do paměti. Byla
úžasná. Oba dva dny jsem hltala vše, co vyslovila, a dodnes mi zní v uších
její upozornění i slova povzbuzení: „Laskavá láska a trpělivá péče dokáží
více než tisíce psychologů a odborných pracovníků...“ Petr byl úžasný. Až
když povídal a rozebíral konkrétní body z přípravy a organizace tábora, jsem si
uvědomila, proč máme s instruktory konkrétní potíže a nedorozumění. A tobě,
Majko, moc a moc děkuji za všechno. Postarala ses o nás znamenitě. Děkuji.
Nevím, jak ostatní, ale tvá slova na dobrou noc, to byla síla! Líbilo se mi toto:
„Všechnu svou starost hoďte na Pána...“ a dál „On vás zná lépe...“ Díky.
S radostí a vděčností Bára.
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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.
Dobrovolnická služba AKSM pokračovala v roce 2012 v Arcidiecézním centru
života mládeže v Praze 4 – Kunraticích. Zde od ledna stávající dva dobrovolníky
doplnila ještě jedna. Jeden pak dle plánu (smlouvy) ukončil svoji službu koncem
srpna, druhá dobrovolnice koncem října. Na jejich místa nastoupili na roční DS
další dobrovolníci, takže po celý rok zde byli na DS stále minimálně tři dobrovolníci.
Měli na starosti přípravy a organizování víkendových i prázdninových
aktivit pro děti a mládež,
her a výletů. Zároveň se
podíleli na chodu tohoto
centra, které je koncipováno jako nízkoprahové,
se stále otevřenými dveřmi, připravené kdykoliv
se věnovat příchozím
mladým lidem.
Dobrovolníkům bylo hrazeno ubytování (toto bylo hrazeno částečně z dotace
Ministerstva vnitra a MŠMT), dále kapesné 1000 Kč měsíčně.
Přijímající organizace zajistily stravování dobrovolníků především vlastními
silami.
Od září 2012 nastoupil na roční DS jeden dobrovolník také v občanském
sdružení dětí a mládeže Sarkander, Místo výkonu dobrovolnické služby je fara
v Rajnochovicích, která slouží jako účelové zařízení - středisko pro děti a mládež.
Náplň dobrovolnické služby je zde obdobná jako v Praze – Kunraticích. Dobrovolník, který sem nastoupil, neudělal zkoušky v 1. ročníku na vysoké škole.
Od září 2012 by se hlásil na úřadu práce.
Také 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
Cílem Studijně-formačního kurzu (SFK) bylo vzdělávání vedoucích
a dobrovolníků. AKSM tento dvouletý SFK organizuje již od roku 1999.
Kurz probíhá ve čtyřech týdnech za rok.
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:
8. - 13. ledna na Hostýně s 57 účastníky. Náplní byly přednášky zaměřené
na sebepoznání, sebereflexi a na rozvinutí duševních schopností.
15. - 20. dubna ve Špindlerově Mlýně na Erlebachově boudě, v krásném
prostředí Krkonoš, s 52 účastníky; s tématy: Základy služby mládeži, Metodika
her a další
7. -12. října v Češkovicích u Blanska (objekt Kolpingova díla, které nám
nabídlo své prostory služby za cenu pokrytí provozních nákladů). Probíraná
témata: Profil současného mladého člověka ze sociologického hlediska,
z psychologického hlediska, Poslání a úloha diecézních center mládeže,
Rodina a její úloha ve vztahu k práci s mládeží a způsoby spolupráce, Plán
práce s mládeží a další.
Poslední týden SKF v roce 2012 proběhl 4. - 9. listopadu opět
na Erlebachově boudě za účasti 50 frekventantů
a s tématy: Řešení konfliktních situací s mládeží,
Umění dialogu církve s mládeží, Autorita a
doprovázení, Rizikové chování v dospívání
z lékařského hlediska, Efektivní tým, Důležitost
společenství mládeže, obtíže jeho vzniku, etapy
růstu, typy společenství.
Pobyty na Elebachově boudě jsou výrazně
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sponzorovány majiteli chaty, manželi Tomáškovými, za což jsme jim velice
vděčni.
Na Studijně-formačním kurzu
vyplňují
účastníci
hodnotící
dotazník, na kurzu HVT probíhá
vždy po skončení hodnocení
emailem. Vzhledem k dobré úrovni
kurzu a spokojenosti účastníků
hodnocení napíše více než polovina
účastníků.

Konference o mládeži
Od roku 2011 AKSM spoluorganizuje se Sekcí pro mládež Konferenci
o mládeži. Ve dnech 29. - 30. listopadu 2012 této konference, pořádané
v Centru Mariapoli v Praze – Vinoři, zúčastnilo zhruba 60 zástupců čtyřiceti
různých subjektů, mezi kterými
nechyběla
arci/diecézní
centra
mládeže, řeholní společenství, hnutí,
komunity, občanská sdružení a
studentské farnosti. Vlastním jádrem
konference byly diskuze v menších
skupinkách. Účastníci se společně
zamýšleli nad výzvami, rezervami
i nad možnostmi spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které v pastoraci
mladých působí.
Společně se také snažili hledat nové způsoby práce s mládeží a předávání
morálních hodnot a hodnot
evangelia. Účastníci se shodli na tom,
že základem práce s mládeží je osobní
kontakt. Pracovníci s mládeží by měli
mladé lidi dobře znát a přistupovat
k nim individuálně. Při diskuzi nad
úlohou médií při předávání evangelia
účastníci
zdůraznili
potřebu
kvalitních pořadů, srozumitelných i nevěřícím. Podtrhli také význam
sociálních sítí, které jsou mezi současnou mládeží velmi oblíbené.
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JAK JSME HOSPODAŘILI
Stav dlouhodobého hmotného majetku

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 143 tis. Kč.

Stav finančních prostředků
ke konci roku 2012:
Pokladna:
Banka – Běžný účet
Spořící účet

36 565,00 Kč
512 314,76 Kč
1 319,45 Kč

Přehled hospodaření:
Výnosy:
příjmy zdaněné - reklama
příjmy - účastnické poplatky
tržby za zboží
úroky
dotace státu (MŠMT, MVČR)
dary
veřejná sbírka CSM Žďár
příspěvek MÚ Žďár n. S.
členské příspěvky
Celkem

v tis. Kč
18,3
5 202,1
569,8
7,2
662,5
2 056,5
1 537,0
285,0
21,6
10 359,9
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Náklady
Provoz kanceláře ústředí
Členské příspěvky ČRDM
telekomunikační poplatky a poštovné
Služby - účetnictví
Ostatní služby (tisk, rozeslání BC...)
Jiné - účetnictví, mater. a jiné ostat.nákl.
Světové dny mládeže v Madridu
CSM Žďár
Fórum mládeže
Vzdělávání – SFK, HVT
Dobrovolnická služba (celý rok 2012)
Celkem

v tis Kč
143,9
14,9
10,8
22,2
100,3
17,9
287,8
9 262,0
225,5
410,2
102,5
10 502,3

Výsledek hospodaření za rok 2012 je ztráta ve výši 142 tis. Kč.

KDO NÁS V TOMTO ROCE PODPOŘILI
(významní dárci – 30 000 Kč a více):
Česká biskupská konference			
MÚ Žďár nad Sázavou			
Kolpingovo dílo 			
Veřejná sbírka na podporu Celostátního
vynesla 1 537 tisíc Kč.
Přehled dotací a grantů:
MŠMT				
Ministerstvo vnitra ČR			
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930,0 tis. Kč
285,0 tis. Kč
100,0 tis. Kč
setkání mládeže Žďár 2012

642,5 tis. Kč
20,0 tis. Kč

Fotostřípky
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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
tel. 731 402 534
IČ 62769278

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 5
602 00 Brno
tel. 533 033 229
IČ 48515221

o. s. Křižovatka

Sarkander
Biskupské náměstí 2
771 01 Olomouc
tel. 587 405 239
IČ 60043920

468 48 Příchovice 38
tel. 483 399 218
IČ 60253011

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

Občanské sdružení
Most - České Budějovice
Biskupská 4
370 21 České Budějovice
tel. 731 402 807
IČ 49021125
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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.signaly.cz
IČO: 67775861
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. Praha, Evropská
číslo účtu: 150 369 794/0300

Výroční zpráva schválena Radou AKSM dne 5. června 2013

