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ÚVODNÍ SLOVO
S upřímnou radostí Vám předkládáme výroční zprávu o činnosti našeho občanského
sdružení ANIMA IUVENTUTIS.
V roce 2015 jsme nabízeli kvalitní a hodnotné volnočasové aktivity pro děti a mládež
na území celé Ostravsko-opavské diecéze.
Ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže se nám podařilo vytvořit na Středisku
mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí pestrou nabídku akcí pro naše členy i nečleny.
Jednotlivé pobočky našeho sdružení umožňují mladým s nejrůznějšími zájmy se
vzájemně setkávat a vytvářet skupinky a společenství mladých lidí nejrůznějšího
zaměření, ať již hudebního či
sportovního, ministrantů a jejich
komunikace s těmi, kteří mohou
obohatit jejich život o nové
vědomosti anebo je inspirovat
k další činnosti. Uskutečnili jsme
také mnoho výletů a víkendových
pobytů a o letních prázdninách se
podařilo uskutečnit 9 táborů.
Radujeme se z účasti dětí a
mladých lidí na akcích, které pro
ně připravujeme.
Veškerou naši činnost jsme mohli financovat díky dotacím Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, některých obcí a také díky mnoha drobným dárcům.
Velké poděkování patří všem našim dobrovolníkům, velmi si vážíme jejich
dobrovolnické práce. Jen s jejich pomocí může naše sdružení provozovat veškerou
činnost a vytvářet programy, které děti a mládež nejen vychovávají, ale i baví.
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POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ
Občanské sdružení ANIMA IUVENTUTIS vzniklo
v roce 2001 jako sdružení zaměřené na práci
s dětmi a mládeží. Je nestátní neziskovou
organizací s vlastní právní subjektivitou. Působí na
území Ostravsko-opavské diecéze, tedy na území
Moravskoslezského kraje a části Olomouckého
kraje.
Sdružení je dobrovolným svazkem lidí, kterým
není lhostejný osud dnešní mladé generace v naší společnosti, a kteří se chtějí podílet
na duchovním, morálním, kulturním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a
mládeže bez jakéhokoliv rozdílu.
Ve své práci vycházíme z křesťanských principů. Od svého vzniku úzce
spolupracujeme s Diecézním centrem pro mládež biskupství ostravsko-opavského
a jsme členem Asociace křesťanských sdružení mládeže.
Naše cíle:

nabízet smysluplné a účelné využívání volného času dětem a mládeži,

pomoci animátorům, tj. těm, kteří konkrétně pracují s dětmi a mládeží, v jejich
osobním růstu a tím prohlubovat a zkvalitňovat jejich práci,

vést děti a mládež k vytváření vědomí zodpovědnosti,

napomáhat při rozvoji schopností a dovedností dětí a mládeže,

podporovat kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti,

podporovat partnerské a rodinné vztahy.

ČLENOVÉ, VEDENÍ SDRUŽENÍ
Od roku 2001 se naše sdružení pro práci s dětmi a mládeží rozrostlo na současných
1 718 členů. Za uplynulý rok přibylo 130 nových členů.

Věková struktura členů k 31. 12. 2015:
do 18 let včetně
689 členů,
od 19 do 26 let
577 členů,
nad 26 let
452 členů.
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Členy našeho sdružení jsou dobrovolní spolupracovníci – tzv. zástupci a animátoři,
kteří na jednotlivých konkrétních místech pracují s dětmi a mládeží, dále samotné
děti, jejich rodiče a další lidé, kteří se s naším sdružením potkali, a zaujalo je.
Sdružení působí na území Moravskoslezského a části Olomouckého kraje.
Naše organizační jednotky nazýváme pobočky. Pobočky vznikají v místech, kde
sdružení působí a kde máme dostatek dobrovolníků, kteří jsou sami schopni
realizovat pravidelnou činnost.
V roce 2015 má občanské sdružení ANIMA IUVENTUTIS 5 poboček:
 Místek
 Frýdek
 Hlučín
 Opava
 Nový Jičín

Vedení sdružení v roce 2015
Výkonný výbor

Revizní komise

Mgr. Kamil Strak - předseda

Bc. Monika Váňová – předseda RK

Bc. Tomáš Kubela - jednatel

Petra Hološková

Ing. Jana Škrobánková

Ing. Jiří Ryšavík

Organizační struktura sdružení

Valná
hromada
Výkonný výbor
předseda
jednatel

Revizní komise
předseda
členové

Pobočka Frýdek
předseda
místopředseda

Pobočka Místek
předseda
místopředseda

Pobočka Hlučín
předseda
místopředseda
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Pob. Nový Jičín
předseda
místopředseda
předseda

Pobočka Opava
předseda
místopředseda
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ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2015
V roce 2015 jsme se řídili osvědčenými zkušenostmi, výsledky a hodnocení činností
z předcházejících let.
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.
Dále můžeme činnost rozdělit na aktivity:
 pro organizované skupiny dětí a mládeže, tj. především pro členy sdružení
(s možností účasti nečlenů). Mezi tyto akce patří především pravidelné kurzy
animátorů, setkávání zástupců a celoroční činnost poboček,
 pro neorganizované skupiny dětí a mládeže – akce a aktivity otevřené pro
veřejnost. Zde se jedná především o Večery mladých, Rozlučku s prázdninami,
Minibesedy, Posetkání, Brigády a nejrůznější tematické víkendy pořádané
ústředím.
Všechny akce jsou otevřené pro neorganizovanou mládež, účastní se jich členové i
nečlenové sdružení.

 Aktivity ústředí
Aktivity pořádané ústředím sdružení jsou určeny dětem a mládeži z celé oblasti
působení sdružení. Jedním ze základních bodů činnosti ústředí je práce
s dobrovolníky a s těmi, kteří pracují s dětmi a mládeží nejen v rámci poboček.

ANIMÁTOŘI I. A II.
Animátoři jsou dobrovolníci z řad mladých, kteří pracují s dětmi a mládeží. Dvouletý
animátorský kurz je v prvním roce zaměřen na osobní formaci a v druhém roce
nabízí získání dovedností v oblasti vedení skupiny. Kurz je určen pro mladé od
16 let. Jeden cyklus zahrnuje zpravidla
pět víkendů v roce.
V tomto roce bylo uskutečněno 10
víkendů.
Kurz
Animátoři
I.
navštěvovalo 36 účastníků. Kurzu
Animátoři II. se pravidelně účastnilo 25
mladých.
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ANIMÁTOŘI III. A IV.
Dvakrát za rok se setkávají absolventi kurzu animátorů. Tyto víkendy jsou zaměřeny
na další vzdělávání a formaci dobrovolníků, jsou prostorem pro vzájemnou inspiraci,
povzbuzení a načerpání nových sil.

ZÁSTUPCI
Tzv. „zástupci“ jsou mladí lidé zodpovědní za jednotlivé oblasti působení sdružení.
Víkendy zástupců jsou často „pracovní“, zde se rodí akce na úrovni ústředí, jsou
místem kontaktu mezi jednotlivými pobočkami, vzájemné inspirace a koordinace
činnosti. V roce 2015 proběhly 2 víkendy, kterých se pokaždé účastnilo zhruba
30 mladých.

VEČERY MLADÝCH
Večery pořádané jednou měsíčně v centru Ostravy jsou zaměřeny na různá témata
(kultura, sociální témata, příroda,
ekologie, cestování, partnerské vztahy,
filmová tvorba, média, modlitba aj.).
Večery jsou určeny zejména pro
středoškolské a vysokoškolské studenty.
Počet účastníků se pohybuje mezi 30 – 60
mladými ve věku 16 – 26 let. Někteří si
přijdou poslechnout jen určité téma,
které je zajímá, jiní přicházejí pravidelně.
Večery mladých jsou mimo jiné místem
setkávání přátel a navazování nových
kontaktů.
V roce 2015 se uskutečnily přednášky a
povídání na téma Dobrovolnictví v
Ekvádoru, Taizé, Povolání, Láska a
manželství, Jak žít život, Závislosti ve
vztazích, Pěšky do Říma.
Dále mladí prožili nádherný Večer plný
her a zúčastnili se koncertu zpěváka a
kytaristy Filipa Many.
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BRIGÁDY
Několikadenní možnost pomoci upravit, opravit a zvelebit
prostory, které jsou k dispozici ústředí sdružení ve Staré Vsi
n/O. a přitom zažít také spoustu zábavy. Pomocnou ruku
k dílu v letošním roce přiložilo zhruba 20 mladých. Někteří
přijeli jen na několik dní podle svých možností, jiní se
zdrželi celý týden. Všichni však udělali kus záslužné práce.

ANIMÁTORSKÁ ŠKOLKA
Tento víkend se konal dvakrát do roka, kdy se 24 účastníků
rozhodlo začít pomáhat svým animátorům, podílet se na
programu ve farnosti a jít vstříc novým zkušenostem jakožto budoucí animátor.

CYKLOPOUŤ PO DIECÉZI
Květnová cyklopouť se řadí již k tradičním akcím, kdy sportovní
nadšenci poznávají různá zákoutí naší diecéze na kolech. Letos
šlapalo do Osoblažských kopců 11 cyklistů, kteří se obohatili také
o kulturní zážitky Moravskoslezského kraje.

JARNÍ PRÁZDNINY
Jarní prázdniny jsou pořádané podle jednotlivých okresů – Frýdek+Místek, Nový
Jičín, Bruntál, Opava+Jeseník, Ostrava-město. Díky tomu mohou děti ze všech míst
Moravskoslezského kraje strávit tři dny jarních prázdnin ve Staré Vsi n/O. Této
nabídky využilo a přijelo 12 dětí.

VELIKONOCE NA STŘEDISKU
Mladí mohli jako každý jiný rok prožít Velikonoce na Středisku ve Staré Vsi. Tuto
příležitost využilo 27 mladých, kteří zažili slavení Velikonoc se vším všudy – slavení
velikonočního tridua, velikonoční zvyky, modlitbu, společní povídání i chvíle ticha.
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TAJEMSTVÍ VZTAHŮ
V roce 2015 se také uskutečnily víkendy zaměřené na
vztahy. Jak navazovat nové kamarádské a přátelské
vztahy? Jak napravit pochroumané vztahy? To a mnoho
jiného čekalo o víkendu plného nejen vztahových věcí, ale
také her, modlitby, katecheze a dalšího 20 účastníků.

ROZLUČKA S PRÁZDNINAMI
Loučení s prázdninami je jednodenní akce na samém konci
letních prázdnin. Je plná vzpomínání na prázdniny, her,
soutěží, setkání dobrovolníků a poděkování za celoroční
činnost zejména těm mladým, kteří odcházejí. Akce se
zúčastnilo přibližně 70 mladých do 26 let.

FILMOVÝ VÍKEND
Podívat se na zajímavé filmy a
dostat se do zákulisí natáčení
filmu? To zní jako dobrá nabídka.
22 účastníků tohoto víkendu mělo
možnost dozvědět se zajímavosti o
filmech a kuriozity z natáčení.

DD

TANEČNÍ VÍKEND
Před plesovou sezónou je potřeba oprášit nejen taneční kroky, ale také pravidla
společenského chování. Všem 11 účastníkům toto nabídl právě víkendový kurz
tance. Mladí tanečníci se také zdokonalili v klasických i latinskoamerických tancích,
naučili se nové taneční figury a na konec předvedli společný závěrečný tanec.

VÍKEND PRO „CETILETÉ“
Víkend pro mladé, kterým už bylo „-cet“ a hledají své místo v životě. Zúčastnilo se
22 mladých, kteří měli možnost přemýšlet o různých formách životního povolání,
setkat se s přáteli a seznámit se s novými lidmi.
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NOČNÍ BDĚNÍ – POSTNÍ, SVATODUŠNÍ, S MARIÍ, ADVENTNÍ
Noční bdění doprovázená katechezí, svědectvím, adorací, duchovními rozhovory,
společnou hrou či horskou adrenalinovkou byla pořádaná ve Frýdlantu nad
Ostravicí a Staré Vsi n/O. Možnosti ztišení, klidu a načerpání sil využilo kolem 50ti
mladých.

 Aktivity poboček
Pobočky sdružení působí v místě svého sídla a okolí, tj. na frýdecku, hlučínsku,
novojičínsku, místecku a opavsku. Během celého roku se v rámci poboček sdružení
pravidelně scházejí skupiny dětí a mládeže (zpravidla jednou za 2 týdny či jednou
měsíčně). Velikost skupin je zhruba od 6 do 25 osob.
Podle složení a zaměření se scházejí tyto skupiny:

SCHOLY
Jsou zaměřené především hudebně. Jedná se o pravidelné schůzky hudebníků a
zpěváků, kteří se chtějí ve svém umění zdokonalovat a navzájem obohacovat. Scholy
občas zpestřují, oživují kulturní a společenské akce (Den matek, Mikulášská besídka,
adventní koncerty, apod,.)

MINISTRANTI
Setkání pro chlapce. Náplní jsou zejménasportovní
aktivity a dobrodružné hrypro „správné kluky“
zaměřené na růst osobnosti.
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SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
Náplň jednotlivých skupin se odvíjí od jejich složení. Obvyklým programem jsou
témata ze života, které mladé „pálí“. Vedou k rozšíření rozhledu, prohlubování
osobních znalostí a formování vlastních názorů. Mladí lidé spolu diskutují, což
napomáhá ke schopnosti správného vyjadřování se, konstruktivnímu jednání a
toleranci názoru druhých. Témata si volí sami členové podle svých zájmů
a aktuálních potřeb (např. vztahy v rodině, povolání, problémy v dospívání).
Skupiny mají své animátory, kteří je koordinují a vedou. Součástí společenství bývají
také hry a aktivity, které napomáhají přátelským vztahům. Ve skupinách se také rodí
společné výlety a víkendové akce.

Pobočka Frýdek uspořádala karneval, víkendy pro scholy, duchovní obnovu,
vánoční besídku, výlety, cyklopouť, dětské a sportovní dny, drakiádu, Pěškovíkend,
adventní tvoření, silvestrovskou zábavu a spoustu dalších akcí.
Pobočka Hlučín realizovala duchovní obnovu, víkendová spolča animátorů,
maškarní bál, akci Scholy hrou, Nulťák, potáborové setkání a opékání a také
AbnormalAcitivity.
Pobočka Místek kromě jiného připravila karneval, jarní podzimní a příměstské
tábory, ministrantskou pouť, potáborová setkání, silvestr, vysokoškolské spolčo,
víkendové pobyty na farách.
Pobočka Nový Jičín připravila pro děti minitábor, pěší pouť, děkanátní benefiční
ples a děkanátní setkání, víkendové akce, atd.
Pobočka Opava uskutečnila ministrantské výlety, výlet na kolech, podzimní
víkend s animátory a pěší pouť, OpaCup volejbalový turnaj, Opanight noční bdění.
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 Táborová činnost
Během letních prázdnin 2015 se nám podařilo zrealizovat 9 prázdninových pobytů
pro děti. Probíhaly na různých místech Moravy. Děti mohly prožít společné dny v
přírodě naplněné hrami, tvořivou činností, sportem apod.
Každý tábor měl své tematické zaměření, které doprovázelo celou dobu pobytu a
které postupně vyvrcholilo. Navazovaly na něj jednotlivé hry a aktivity, pečlivě
připravené vedoucími. Děti tak měly možnost poznat sebe navzájem, naučit se
spolupráci, toleranci a vycházení s vrstevníky a také pobytu v přírodě.
Prázdninových táborů se zúčastnilo celkem 306 osob, z toho 198 dětí do 18 let.

 Vzdělávání
Sdružení pořádalo v roce 2015 vzdělávací akce pro animátory a pro dobrovolníky,
kteří pracují s dětmi a mládeží.
Pro vzdělávání vedoucích (např. kurz hlavních vedoucích táborů, zdravotnický kurz)
využíváme nabídky spolupracujících sdružení Sarkanderči Asociace křesťanských
sdružení mládeže.

PREZENTACE A PROPAGACE ČINNOSTI SDRUŽENÍ
O našich akcích pravidelně informujeme na stránkách Diecézního centra mládeže
http://dcm.doo.cz. Zde jsou informace jak o aktivitách ústředí, tak i poboček. Naše
akce prezentujeme pomocí letáčků a plakátů. Samotné sdružení informuje své členy
na stránkách www.animaiuventutis.cz o své činnosti a výsledcích.
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Stále také máme v prodeji propagační trička, pohlednice, prupisky a vesty s naším
logem. K propagaci také využíváme informačních letáků sdružení, realizovaných
akcí a plachty vozíku s naším logem.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Majetek
Sdružení neeviduje žádný dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek. Máme
v evidenci 46 kusů drobného hmotného majetku v ceně do 40.000 Kč.
K 31. 12. 2015nemáme žádné pohledávky ani závazky.

Finanční prostředky k 31. 12. 2015
Hotovost
Běžné účty

40 710,00 Kč
49 136,00 Kč

Výsledek hospodaření za období 1. 1. – 31. 12. 2015
PŘÍJMY
členské příspěvky
platby účastníků
dary fyzických osob
dary právnických osob
dotace MŠMT
dotace MSK
dotace jiné
ostatní příjmy
kladné úroky
zdanitelné příjmy
Příjmy celkem

71 200,00 Kč
729 837,00 Kč
106 150,00 Kč
52 000,00 Kč
345 000,00 Kč
0,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
79,00 Kč
33 211,00 Kč
1 352 477,00 Kč

VÝDAJE
spotřeba materiálu
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
ostatní daně a poplatky
jiné ostatní náklady
Výdaje celkem

714 541,00 Kč
46 170,00 Kč
494 092,00 Kč
52 000,00 Kč
75,00 Kč
4 923,00 Kč
1 311 801,00 Kč

Výsledek hospodaření

40 676,00 Kč
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PLÁNY PRO ROK 2016
Na základě průběžného hodnocení a ohlasů účastníků, spolupracovníků a dalších
subjektů jsme se rozhodli stávající strukturu aktivit zachovat i pro rok 2016.
I nadále pro nás bude prioritou práce s dobrovolníky. Zachováme stávající kurzy
Animátorů, setkání Zástupců i další pravidelné akce. Rovněž zachováme aktivity
nabízené pro děti a mládež z široké územní oblasti a aktivity se speciálním
zaměřením.
I nadále budeme podporovat činnost našich poboček Opava, Hlučín, Nový Jičín,
Místek a Frýdek, která je přínosná zejména pro svou blízkost dětem z menších měst a
vesnic. Tyto aktivity budeme podporovat, rozšiřovat a zkvalitňovat.
Na letní prázdniny opět připravujeme táborové pobyty pro děti.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou srdečně děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na
činnosti sdružení ANIMA IUVENTUTIS. Ať už se jedná o spolupráci dobrovolníků,
finanční pomoc, hmotnou podporu, členství, podněty k činnosti apod. Díky Vám se
mohou krok za krokem přetvářet vize našeho sdružení do reálné skutečnosti.
Věříme, že se sdružení bude i nadále dařit plnit cíle, které si vytyčilo.
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ANIMA 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: anima@doo.cz
web: www.animaiuventutis.cz
IČO
26542919
Bankovní spojení
Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1666935309/0800

Za sdružení:
Mgr. Kamil Strak

Bc. Tomáš Kubela

předseda

jednatel
Bc. Adéla Štukavcová
účetní

Výroční zpráva byla schválena 16. 3. 2016 valnou hromadou sdružení.

