Výroční zpráva 2003

ANIMA IUVENTUTIS
občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží



ÚVODNÍ

SLOVO

S radostí vám předkládáme tuto výroční zprávu o činnosti
občanského sdružení pro práci s dětmi a mládeží ANIMA IUVENTUTIS.
Můžeme říci, že rok 2003 byl pro sdružení úspěšný a radostný, ať
už z hlediska kontaktu s účastníky akcí, na kterých jsme se organizačně
podíleli, či z hlediska působení mnoha mladých dobrovolníků, kteří jsou
ochotni nasadit své síly a svůj čas pro druhé ve svém okolí. Těm všem
patří naše poděkování.
V tomto roce jsme také založili čtyři pobočky, které působí blíže
dětem a mládeži v oblasti Hlučínska, Novojíčínska, Opavska a Místecka.
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POSLÁNÍ

A CÍLE SDRUŽENÍ

Občanské sdružení ANIMA IUVENTUTIS
vzniklo na konci září roku 2001 jako sdružení
zaměřené 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.
CHCEME:
 nabídnout smysluplné a účelné využívání volného času dětí a mládeže
 pomoci tzv. animátorům, tj. těm, kteří konkrétně pracují s dětmi a mládeží, tím
prohlubování a zkvalitňování práce v jednotlivých místech
 napomoci k vytváření vědomí zodpovědnosti u dětí a mládeže
 napomoci při rozvoji schopností a dovedností dětí a mládeže
 podporovat činnosti kulturní, vzdělávací a sportovní, podporovat oblasti
partnerských a rodinných vztahů



AKTIVITY

SDRUŽENÍ V ROCE

2003

Navázali jsme na aktivity pořádané v roce 2002, navíc byla činnost rozšířena
zejména o působení poboček.

Na úrovni ústředí sdružení byly realizovány tyto činnosti:
 víkendové akce pro animátory (pracovníky s dětmi a mládeží) –
 víkend je zaměřený na formaci těchto mladých dobrovolníků, růst
jejich osobnosti, uvědomění zodpovědnosti, také uvolnění a
inspirace pro jejich další činnost
 proběhlo 9 víkendů za účasti cca 15 – 30 osob na každém z nich
 víkendové akce pro chlapce –
 víkend pro chlapce ve věku přibližně od 13 let, formace,
zodpovědnost, uvědomění vlastní osobnosti
 proběhly 3 víkendy za účasti cca 20 chlapců na každém z nich
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 víkendové akce se speciálním zaměřením –
 inspiromat her – víkend plný her, kde si je na vlastní kůži vyzkouší ti,
co pracují s dětmi a mládeží a chtějí se inspirovat pro svou činnost.
Najde se čas i na teorii her. Víkendu se zúčastnilo 30 osob.
 Večery mladých –
 tématické večery pro středoškoláky a vysokoškoláky probíhající
každou poslední středu v měsíci (tj. celkem 10 večerů během
školního roku). Na každé téma je pozván host. Témata jsou
různorodá z všelikých oborů, vedou tak k rozšíření obzorů, navázání
nových kontaktů, poznání nového. Na tyto večery mladých přichází
přibližně 50 – 80 středoškoláků a vysokoškoláků.
 Témata v tomto roce byla: Večer her, Afrika – problémy a naděje,
Drogy – Podané ruce a Domov Agapé, Procestoval jsem Turecko,
Írán, Pákistán, Ivo Batoušek a skupina Jumping Drums, Projekty
Adopce na dálku a Vesnička soužití, „Po světě jezdím“ – život na
vozíčku, bratři Diblíkovi a cesta kolem světa, Předvánoční
pohádkový večer.
 prázdninové pobyty neorganizovaných skupin dětí a mládeže –
 tábor pro kluky od 13 let a pro holky od 12 let ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí - oba tábory měly své dané
téma, které mělo za úkol účastníky jednak pobavit,
ale i napomoci v přístupu k určitým hodnotám a
postojům (chlapecký tábor se odehrával v duchu
kovbojském, děvčata měla tábor formou Last-minut a
„procestovala“ během pobytu mnohými zeměmi
světa)
 tábor ve Vidnavě – pro děti z pohraničních oblastí
Krnovska, Bruntálska, Jesenicka. Tématem pobytu
pro 40 dětí bylo „Stvoření světa“.

Pobočky zaměřují svou činnost zejména na tyto činnosti:
 pravidelné scházení skupinek  Tyto skupinky se scházejí pravidelně 1 x týdně, či 1 x za 14 dní pod
vedením animátora. Jednotlivé druhy skupin se liší svým
zaměřením, děti a mládež se může vybrat dle svého zájmu, do které
skupiny chce pravidelně docházet. Náplní setkání jsou: tématka,
tvořivá činnost, sport, zpěv, společná práce, atd. Během roku 2003
se pravidelně scházelo v 79-ti skupinách přibližně 1160 dětí a
mladých.
 skupiny se scházejí v obcích (ve městech i na vesnicích), přímo
v bydlišti účastníků. Stávají se tak dostupné i těm, kteří nemají
možnost dojíždět do vzdálenějších míst (měst).
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 jednodenní i vícedenní akce –
 akce pořádané nejen pro účastníky pravidelných skupin. Vedou ke
stmelení skupiny, většímu vzájemnému poznání nejen členů. Patří
k nim různé výlety (sportovní i kulturní), víkendové pobyty v přírodě
apod.
 táborová činnost –
 letní tábory pro děti. Uskutečnilo se 11 táborů a sešlo se na nich
celkem 283 dětí.

Souhrn:
Celkově se činnosti pořádané sdružením ANIMA IUVENTUTIS zúčastnilo
během roku 2003 přibližně 2720 dětí a mladých. Víme ale, že někteří z nich se akcí
zúčastňují opakovaně, reálně tedy obsáhneme svou činností asi 1 900 dětí a
mladých.
Při všech těchto akcích se zapojila do činnosti asi stovka mladých ochotných
dobrovolníků, 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 v úzké 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.



PLÁNY

PRO ROK 2004

Díky dobrým odezvám a zkušenostem chceme zachovat stávající program akcí
a dále se věnovat jednak víkendovým pobytům, jednak táborovým akcím. V těchto
programech bude naší snahou zejména zkvalitnit tuto činnost.
Vytvoření poboček v oblastech Opava, Hlučín, Nový Jičín a Místek se projevilo
jako velmi dobré zejména díky bližšímu přístupu k dětem a mládeži přímo v místech
jejich domovů (viz pravidelné schůzky skupin v obcích).
V srpnu roku 2004 jsme se rozhodli uspořádat
vícedenní setkání mládeže. Toto setkání pořádáme ve
spolupráci s Diecézním centrem pro mládež při biskupství
ostravsko-opavském. Setkání mládeže se uskuteční
v termínu od 17. do 22. srpna ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Na přípravě setkání se bude podílet v tzv. přípravném týdnu
cca 150 dobrovolných spolupracovníků v různých pracovních
skupinách
(pořadatelé,
moderace,
stavební skupina,
informace, stravování, ubytovatelé atd.) Zodpovědní za tyto
skupiny mají pracovní setkání již od počátku roku 2004.
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Při vytváření programu tohoto setkání je naší snahou rozpoznat potřeby
mladých ve věkové kategorii 15 až 26 let a odpovědět na ně. Mladí jsou právem
nároční na program a očekávají kvalitní nabídku, ve které bude moci každý z nich
nalézt „to své“. Zároveň je třeba tyto požadavky skloubit se snahou předat mladým
základní morální hodnoty, a to zejména formou osobních příkladů a přístupů.
Program připravují dobrovolníci pro své vrstevníky. Základní myšlenky směřování
celé akce tak vznikají v myšlenkách mladých pro mladé.



ČLENOVÉ, POBOČKY, VEDENÍ

SDRUŽENÍ

K 31. 12. je zaregistrováno 140 členů, z toho:
do 18 let včetně
52 členů
od 19 do 26 let
63 členů
nad 26 let
25 členů
Dále se budeme snažit šířit povědomí o existenci našeho sdružení, zejména o
jeho poslání, cílech a náplni.
K 1. lednu 2003 byly vytvořeny tři pobočky sdružení: Opava, Nový Jičín a
Hlučín. Od 1. srpna přibyla ještě pobočka Místek.

VEDENÍ SDRUŽENÍ
Výkonný výbor:
Mgr. Vít Zatloukal – předseda
Ing. Ludmila Vavrečková – jednatel
Ing. Karel Slanina

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

ZPRÁVA

Majetek:
Sdružení během svého působení doposud nepořizovalo hmotný investiční
majetek. Sdružení k 31. 12. nemá žádné závazky ani pohledávky.
Sdružení eviduje 3 kusy drobného hmotného majetku s cenou nad 2 000 Kč.
Finanční prostředky na konci roku 2002:
Pokladna:
836,30 Kč
Běžný účet: 6 566,82 Kč
Hospodářský výsledek roku 2003:
položka text

částka v Kč

1.

Příspěvky od účastníků

467 572,20 Kč

2.

Dary

133 715,90 Kč

3.

Vstupné

1 240,00 Kč

4.

Prodej občerstvení

293,00 Kč

5.

Dotace MŠMT

20 000,00 Kč

6.

Kladné úroky

54,70 Kč

7.

Členské příspěvky

3 100,00 Kč

I.

Příjmy celkem

625 975,80 Kč

1.

Tvořivý materiál

93 594,00 Kč

2.

Drobný materiál + hry

21 734,50 Kč

3.

Potraviny

247 111,90 Kč

4.

Služby

30 742,40 Kč

5.

Poštovné

3 427,20 Kč

6.

Literatura

11 983,50 Kč

7.

Jízdné + cestovné

91 570,20 Kč

8.

Nájemné (vč. energií)

116 638,70 Kč

9.

Bankovní poplatky

594,00 Kč

10.

členské příspěvky AKSM

420,00 Kč

II.

Výdaje celkem

617 816,40 Kč

Hospodářský výsledek

8 159,40 Kč
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ZÁVĚREM

Chceme také touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem
podporují činnost sdružení. Ať už se jedná o členství, podněty k činnosti, přísliby
spolupráce do budoucna či přísliby finančního podílení se na činnosti sdružení.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přímo podíleli na činnosti
občanského sdružení ANIMA IUVENTUTIS. Díky jim se mohly krok za krokem
přetvářet vize do reálné skutečnosti. Doufáme, že i nadále se nám bude dařit plnit
cíle, které naše sdružení přijalo za své.
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ANIM A IUVENTUTIS
Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží
Ostrava

Registrace:
Ministerstvo vnitra ČR dne 27. 9. 2001
číslo jednací VS/1-1/48138/01-R

Sídlo:
Kostelní náměstí 1
728 02 Ostrava 1
tel.: 596 116 522 kl.238
mail: dcm@doo.cz

IČO
26542919

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 180406728/0300

Za sdružení:

Mgr. Vít Zatloukal
předseda

Ing.Ludmila Vavrečková
jednatel
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