Výroční zpráva 2001
ANIMA IUVENTUTIS
občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží

 POSLÁNÍ

A CÍLE

Občanské sdružení ANIMA IUVENTUTIS vzniklo na konci září tohoto roku. Jsme
občanským sdružením zaměřeným na práci s dětmi a mládeží. Jedná se o nestátní
neziskovou organizaci s vlastní právní subjektivitou. Jsme registrováni u Ministerstva
vnitra. Působíme na území ostravsko-opavské diecéze, což zahrnuje Moravskoslezský
kraj a část Olomouckého kraje.
Sdružení je dobrovolným svazkem lidí, kterým není lhostejný osud dnešní mladé
generace v naší společnosti a chtějí se podílet na duchovním, morálním, kulturním,
společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže bez jakéhokoliv rozdílu.
Chceme napomáhat při formaci a rozvoji osobnosti mládeže na daném území.
Zvláštní důraz je kladen na účelné a smysluplné využití volného času mládeže.
CÍLE:
 smysluplné a účelné využívání volného času dětí a mládeže
 pomoc tzv. animátorům, tj. těm, kteří konkrétně pracují s dětmi a mládeží, tím
prohlubování a zkvalitňování práce v jednotlivých místech
 vytváření vědomí zodpovědnosti u dětí a mládeže
 napomáhání při rozvoji schopností a dovedností dětí a mládeže
 podpora činnosti kulturní, vzdělávací a sportovní, podpora oblasti partnerských a
rodinných vztahů

 DOSAVADNÍ

ČINNOST

Naše sdružení funguje po tři měsíce. V průběhu této doby jsme se věnovali
získávání informací a navazování kontaktů s organizacemi podobného zaměření
v oblasti našeho působení. Zejména jsme se zaměřili na tvorbu přestav o činnosti,
jejich zkonkretizování a tvorbě plánů pro rok 2002.

 PLÁNY

PRO ROK

2002

 víkendové akce pro animátory (pracovníky s dětmi a mládeží) – formace těchto
mladých dobrovolníků, růst osobnosti, vzdělání, uvědomění zodpovědnosti, také
uvolnění a inspirace pro jejich další činnost (minimálně 5 víkendů během roku)
 víkendové akce pro chlapce – věk přibližně od 13 let, formace, zodpovědnost,
uvědomění vlastní osobnosti (minimálně 3-4 víkendy během roku)
 víkendové akce se speciálním konkrétním zaměřením – ekologie, inspirace pro
tábory, putování přírodou

 večer pro mladé středoškoláky a vysokoškoláky –večer zaměřený na jedno
zajímavé téma, host, diskuse na dané téma, rozšíření obzorů, navázání nových
kontaktů (jednou měsíčně)
 prázdninové pobyty neorganizovaných skupin dětí a mládeže – plánujeme dva
tábory během letních prázdnin
Při všech těchto akcích se zapojí do činnosti mladí ochotní dobrovolníci, které
s námi spojuje stejná myšlenka pomoci dětem a mládeži smysluplně využívat volný
čas. Veškeré tyto akce a jejich propagaci (a tím i propagaci samotného občanského
sdružení ANIMA IUVENTUTIS) provozujeme zejména ve spolupráci s občanským
sdružením dětí a mládeže SARKANDER a s diecézním centrem pro mládež při
ostravsko-opavském biskupství a dále ve spolupráci s obecními a městskými úřady.

 ČLENOVÉ
K 31. 12. je zaregistrováno 7 členů, všichni nad 18 let.
Od počátku roku plánujeme rozšířit povědomí o existenci sdružení a o jeho
činnosti a cílech mezi zainteresovanou veřejnost a začneme přijímat další členy.
VEDENÍ SDRUŽENÍ
Výkonný výbor:
Mgr. Vít Zatloukal – předseda
Ing. Ludmila Vavrečková – jednatel
Ing. Karel Slanina

 FINANČNÍ

Revizní komise:
Petr Daňa – předseda
Ing. František Janáč
Barbora Šteyerová

ZPRÁVA

Příjmy a výdaje v roce 2001:
Příjmy:
Osobní vklad

4 000,-

Příjmy celkem

4 000,-

Výdaje:
Materiál
Služby
Ostatní
Výdaje celkem

1 853,166,10
332,10
2 351,20

 ZÁVĚREM
Děkujeme všem, kteří doposavad vyjádřili našemu sdružení podporu, ať už
členstvím, podněty k činnosti, přísliby spolupráce do budoucna či přísliby finančního
podílení se na činnosti sdružení.
Doufáme, že s jejich pomocí se nám bude dařit krok za krokem realizovat cíle,
které jsme si vytýčili.
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