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ÚVODNÍ

SLOVO

Jsme rádi, že vám můžeme předložit tuto výroční zprávu za rok 2004 o činnosti
občanského sdružení pro práci s dětmi a mládeží ANIMA IUVENTUTIS.
Hodnotíme-li uspořádané akce, kontakt s účastníky na těchto akcích a činnost
dobrovolníků, můžeme konstatovat, že se přes veškeré překážky, se kterými jsme se
potýkali, jednalo o rok úspěšný.
Veškerá činnost sdružení je zajišťována dobrovolnými spolupracovníky. Jim
patří náš dík za čas a síly, které jsou ochotni nasadit pro práci s dětmi a se svými
vrstevníky.
Velice si vážíme činnosti poboček sdružení, díky nim se dostáváme do užšího
kontaktu s dětmi a mládeží v oblasti naší působnosti. Jedná se o pobočky Hlučín,
Opava, Místek a Nový Jičín.
Konkrétní činnost a hospodaření sdružení je předmětem této výroční zprávy.



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, v jejich
osobním růstu a tím prohlubovat a zkvalitňovat práci 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
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AKTIVITY

SDRUŽENÍ V ROCE

2004

V roce 2004 jsme navázali na zkušenosti, výsledky a hodnocení činnosti
z předchozího roku.
Činnost sdružení lze rozdělit na dva základní směry:
- činnost zajišťovaná ústředím sdružení – akce širšího charakteru, práce
s dobrovolníky
činnost zajišťovaná pobočkami – akce užšího charakteru pořádané pro
účastníky z oblasti působení pobočky

Na úrovni ústředí sdružení byly realizovány tyto činnosti:
 Animátoři (tj. dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží)
 víkendy jsou zaměřeny na formaci těchto mladých
dobrovolníků, růst jejich osobnosti, uvědomění
zodpovědnosti, rozšiřování odborné znalosti práce se
skupinou, také uvolnění a inspiraci pro jejich další
činnost
 proběhlo 10 víkendů za účasti cca 180 osob
 Minifor
 víkend pro chlapce ve věku přibližně od 13 let, formace, zodpovědnost,
uvědomění vlastní osobnosti
 proběhly 2 víkendy za účasti cca 50 chlapců
 Škola partnerství
 5 víkendů pro mladé nesezdané páry, ale také pro jednotlivce, kteří se chtějí
lépe připravit na partnerský život. Připravováno ve spolupráci s občanským
sdružením Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě, které zajišťuje
odbornou stránku (přednášející, témata). Naším podílem je příprava
doprovodného programu během víkendu a technické zabezpečení (strava,
ubytování).
 kurz je určen pro 30 účastníků
 Víkendové akce se speciálním zaměřením
 inspiromat her – víkend plný her, kde si je na vlastní kůži vyzkouší ti, kteří
pracují s dětmi a mládeží a chtějí se inspirovat pro svou činnost. Důležitá je
i teorie her. Víkendu se zúčastnilo 27 osob.
 Den vděčnosti za stvoření – ekologicky zaměřený víkend. Náplní v tomto
roce bylo: konkrétní praktická činnost (sázení stromků, výroba ekobedny na
tříděný odpad), přednášky na odborná ekologická témata (Ing. Pavel Dobeš
– Klimatické změny, Jaroslav Pavlíček – účastník arktických výprav),
koncertní vystoupení hudebníka Slávka Klecandra. Účastnilo se jej 20
mladých od 16 do 25 let.
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 Pyžamová párty – 29 děvčat od 12 do 16 let
spolu zažilo víkend zaměřený na dívčí témata,
která je zajímají a která jsou podávána zdravým
individuálním způsobem (vztahy, kosmetika,
tvořivé práce apod.).
 Silvestr – oslava závěru roku, 23 mladých si
program částečně vytvořilo samo podle svých
představ
 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 70 – 100 středoškoláků a vysokoškoláků,
což oproti roku znamená nárůst o cca 20 %.
 Některá z témat tohoto roku: Večer plný her, Ruské, hebrejské a vlastní
písně (host: Marie Kubátová), Irské a skotské tradicionály a balady (host:
Celtic Cross), Vězeňská služba (host: Marek Jargus), Horská služba,
horolezectví a skialpinismus (host: Libor Kluz), Environmentální etika (host:
Marek Orko Vácha), Sólové vystoupení manželů Fadrných ze skupiny
Svítání.
 prázdninové táborové pobyty dětí a mládeže
 Kovbojové - tábor pro kluky od 13 let ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jak už
z názvu vyplývá, v kovbojském duchu laděný pobyt měl za úkol 27 chlapců
jednak pobavit, ale i napomoci v přístupu k určitým hodnotám a postojům.
 2 tábory ve Vidnavě – pro děti z pohraničních oblastí Krnovska, Bruntálska,
Jesenicka. Tématy pobytů pro celkem 40 dětí bylo pro starší děti: Svět tě
potřebuje – zachraň, pro mladší děti: Kdo najde les v poušti? Oba tábory
byly směřovány ke vnímání krásy přírody.
 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Významnou akcí, kterou se nám podařilo ve spolupráci s Diecézním centrem pro
mládež Biskupství ostravsko-opavského uskutečnit, bylo Diecézní setkání mládeže,
které se uskutečnilo v termínu od 17. do 22. srpna ve Frýdlantu nad Ostravicí za
účasti cca 600 mladých ve věku od 15 do 26 let.
Na přípravě tohoto setkání se podílelo v tzv. přípravném týdnu cca 150
dobrovolných spolupracovníků v různých pracovních skupinách (pořadatelé,
moderace, stavební skupina, informace, stravování, ubytovatelé atd.) Zodpovědní za
tyto skupiny se pravidelně setkávali již od počátku roku 2004.
Při vytváření programu tohoto setkání bylo naší snahou rozpoznat potřeby
mladých v dané věkové kategorii 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
připravovali dobrovolníci pro své vrstevníky. Základní myšlenky směřování celé akce
tak vznikaly v myšlenkách mladých pro mladé.
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PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Dopoledne - formační náplň - základem byly přednášky na témata zaměřená na
osobnostní růst, která v jednotlivých dnech vzájemně navazovala. Účastníci byli
rozděleni do tří skupin podle věku, neboť si uvědomujeme rozdíl ve vnímání
šestnáctiletého a dvaceti pětiletého mladého člověka. Každá skupina byla celou dobu
setkání vedena jedním odborným přednášejícím (ten díky tomu měl možnost se
skupinou kontinuálně pracovat). Na tyto přednášky navazovaly diskusní skupinky cca
20 osob (celkem cca 30 skupin), ve kterých
účastníci pod vedením moderátora na určené
téma a na základě podnětů získaných na
přednášce mezi sebou diskutovali.
Odpoledne a večery probíhaly “festivalovou“
formou, kdy byla nabídnuta pestrá škála možností
a účastníci měli možnost sami si vybrat, čeho se
zúčastní: koncerty, sportovní vyžití, výlety – využití
prostředí Beskyd, výtvarné tvořivé dílny, večerní slavnosti
světla, workshopy na různá témata atd.

HOSTÉ:
Dopoledních skupin se ujali P. Adam Rucki, P. Josef Havelka, manželé Jan
a Marta Tomigovi, všichni s bohatými zkušenostmi práce s mládeží.
Odpolední workshopy vedli např. Jindřich Štreit (fotograf, jeho práce na téma
Drogy), MUDr. Maria Fridrichová (téma Rodina), MUDr. Ludmila Lázničková (téma
Sex, vztahy), Mgr. Alexandra Makovičková a Jan Jakouš (téma Média, Internetový
portál pro mládež, časopis IN!), P. Jan Balík (životní svědectví), P. Leoš Ryška
(sdružení Telepace), Jiří Jakubík (Hudba v mém životě), Jana Ungerová (téma
Pantomima a řeč těla), P. Marek Jargus (sdružení Podané ruce) apod.
Velice kladně hodnotíme činnost skupiny sociální, která byla tvořena
dobrovolníky z řad účastníků. Tato skupina spolupracovala s místním domovem
důchodců (návštěvy klientů) a zejména pak s Ústavem sociální péče pro mládež
v nedaleké Ostravici. Klientům tohoto ústavu bylo díky této skupině umožněno
účastnit se vhodných částí programu (výtvarné tvořivé dílny, koncerty) a znamenalo
to pro ně významné povzbuzení a posílení.

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 si mohou vybrat dle svého zájmu, do které skupiny chtějí
pravidelně docházet. Náplní setkání jsou: tématka, tvořivá činnost,
dramatická činnost, sport, zpěv, společná práce, atd. Během roku 2004 se
pravidelně scházelo v 89-ti skupinách přibližně 1230 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).

5

 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.
 Děkanátní setkání mládeže – jednodenní setkání mladých (Slavkov,
Oldřišov)
 táborová činnost
 letní tábory pro děti. Uskutečnilo se 9 táborů a sešlo se na nich celkem 254
dětí.
 Táborový
pobyt
účastníky
podněcuje
k samostatnosti a zodpovědnému přístupu
k sobě samému i k okolí. Jednotlivé tábory měly
svá tématická zaměření, kterým je podřízen
progam během celého pobytu (hry, doplňkový
program atd.), motivační scénky, kostýmy,
úprava prostředí. Na vytváření kostýmů
a dotváření prostředí se podílejí i samotné děti,
což podporuje jejich tvořivost a fantazii a vede
k vzájemné spolupráci.

Souhrn:
Celkově se činnosti pořádané sdružením ANIMA IUVENTUTIS zúčastnilo
během roku 2004 přibližně 3500 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 zapojilo do činnosti asi 200 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 ve spolupráci s občanským sdružením
dětí a mládeže SARKANDER, s Asociací křesťanských sdružení mládeže
a s Diecézním centrem pro mládež biskupství ostravsko-opavského. Dále pak ve
spolupráci s obecními a městskými úřady.



PLÁNY

PRO ROK 2005

Na základě vyhodnocení zkušeností, ohlasů a poznatků od spolupracovníků,
účastníků a dalších subjektů jsme se rozhodli v základní linii zachovat strukturu
aktivit z roku 2004. Prioritní pro činnost ústředí bude práce s dobrovolníky (tj. kurzy
animátorů, setkávání zodpovědných, přímý kontakt s vedoucími skupin
v pobočkách). Dále pak aktivity nabízené pro děti a mládež z široké územní oblasti
a aktivity se speciálním zaměřením a náplní (Diecézní setkání mládeže – pro tento
rok jednodenní před Velikonocemi, tábory pro děti z pohraniční oblasti ve Vidnavě,
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Pyžamové párty pro děvčata o jarních prázdninách – dle jednotlivých okresů,
Inspiromat her, Den vděčnosti za stvoření). V těchto programech bude naší snahou
zejména další zkvalitnění této činnosti, vyžití dalších zkušeností a poznatků.
V činnosti poboček Opava, Hlučín, Nový Jičín
a Místek oceňujeme zejména blízkost dětem
a mladým (aktivity přímo v místech jejich domovů –
viz pravidelné schůzky dětí a mládeže) a toto
budeme nadále podporovat a rozšiřovat.
O prázdninách plánujeme uskutečnit 12
turnusů táborových pobytů pro děti.
Důležitým bodem naší činnosti je příprava
účasti mladých z oblasti našeho působení na oslavě
Světového dne mládeže v německém Kolíně nad Rýnem, která se uskuteční
v srpnu tohoto roku. Na této přípravě spolupracujeme úzce zejména s Asociací
křesťanských sdružení mládeže a s Diecézním centrem pro mládež biskupství
ostravsko-opavského.



ČLENOVÉ, VEDENÍ

SDRUŽENÍ

K 31. 12. je zaregistrováno 219 členů, z toho:
do 18 let včetně
53 členů
od 19 do 26 let
102 členů
nad 26 let
64 členů
Počet členů vzrostl oproti loňskému roku o 56%.
VEDENÍ

SDRUŽENÍ

Výkonný výbor:
Mgr. Vít Zatloukal – předseda
Ing. Ludmila Stuchlá – 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 4 kusy drobného hmotného majetku
s cenou od 2000 do 40000 Kč.

Finanční prostředky na konci roku 2004:
Hotovost:
Běžný účet:

6 701,50 Kč
6 867,20 Kč

Hospodářský výsledek roku 2004:
částka v Kč
725 960,50 Kč
217 386,00 Kč
50 000,00 Kč
403,50 Kč
12 735,00 Kč
1 006 485,00 Kč
197 688,00 Kč
18 457,00 Kč
37 812,50 Kč
322 184,00 Kč
49 961,60 Kč
3 698,00 Kč
18 600,00 Kč
7 756,00 Kč
68 144,00 Kč
274 689,40 Kč
1 884,50 Kč
885,00 Kč
1 001 760,00 Kč
4 725,00 Kč

text
1.
Příspěvky od účastníků
2.
Dary
4.
Dotace MŠMT
5.
Kladné úroky
6.
Členské příspěvky
I.
Příjmy celkem
1.
Tvořivý materiál
2.
Drobný materiál
3.
Hmotný majetek
4.
Potraviny
5.
Služby
6.
Poštovné
7.
Hosté
8.
Literatura
9.
Jízdné + cestovné
10. Nájemné (vč. energií)
11. Bankovní poplatky
13. členské příspěvky AKSM
II.
Výdaje celkem
I. - II. Hospodářský výsledek
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ZÁVĚREM

Také touto cestou chceme vyslovit poděkování všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem přímo či nepřímo podílejí na činnosti sdružení ANIMA IUVENTUTIS. Ať už
se jedná o členství, podněty k činnosti, spolupráci dobrovolníků, finanční pomoc,
hmotnou podporu apod. 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 Stuchlá
jednatel

10

