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Úvodní slovo 
 
Milí přátelé,  
vítám vás při čtení naší výroční zprávy a přeji Vám vše dobré. V úvodu se chci 
vrátit k nádhernému setkání více než 2 miliónů mladých z celého světa v Římě 
na Tor Vegátě a citovat starého muže, který je však mladým velice blízko... 
 
Drazí přátelé, 
na úsvitu tohoto třetího tisíciletí ve vás vidím „jitřní stráž“. Během století, které 
skonává, byli mladí lidé jako vy masově svoláváni do obrovských zástupů a učili 
se nenávidět, byli posíláni, aby bojovali jedni proti druhým.  
Různé sekularizované mechanismy, které se pokoušely nahradit křesťanskou 
naději, se pak ve vlastním smyslu ukázaly jako opravdové peklo.  
Dnes jste byli svoláni sem, abyste stvrdili, že se v novém století nepropůjčíte 
k tomu, abyste byli nástroji násilí a destrukce; budete bránit mír i za cenu 
osobních obětí, kdyby to bylo nutné. Nesmíříte se se světem, ve kterém lidé 
umírají hladem, zůstávají analfabety nebo postrádají zaměstnání. Budete bránit 
život v každé chvíli jeho pozemského života; budete se ze všech sil  snažit o to, 
aby se tato země stále více stávala obyvatelnou pro všechny.  

Jan Pavel II. mládeži - Řím 19. srpna 2000 
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VZNIK:  

Asociace vznikla 29. prosince 1997. Jde o dobrovolné seskupení 
občanských sdružení dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské 
principy a zásady. Vzhledem k této orientaci členové asociace dlouho marně 
hledali zastřešující organizaci, která by plně zaštiťovala jejich zájmy. Nakonec 
se křesťanská občanská sdružení rozhodla zdola vytvořit zastřešující organizaci 
vlastní. V současnosti (2000) jsou členy asociace občanská sdružení Brána, 
Jedlová, Křižovatka, Matěj, Petrov, Pyramida a Sarkander s působností v krajích 
ČR: hl. město Praha, Jihomoravský, Jihočeský, Karlovarský, Královehradecký, 
Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, 
Vysočina a  Zlínský kraj (v nich ve 34 okresech).  

Asociace křesťanských sdružení mládeže je zakládajícím členem České 
rady dětí a mládeže.  

 
 

ZAMĚŘENÍ:    
Charakter činnosti jednotlivých členů asociace se různí, vždy je však 

zaměřen na vlastní členy i neorganizovanou mládež. Úkolem a středem 
pozornosti členských organizací Asociace křesťanských sdružení mládeže je 
podchycení volného času neorganizované mládeže ve smyslu jeho účelného 
a společensky žádoucího využití a výchova a formace dobrovolných 
spolupracovníků - animátorů. 
 
 
NAŠI ČLENOVÉ 

Asociaci křesťanských sdružení mládeže tvoří již 7 občanských sdružení; 
v roce 2000 přibyla Brána, působící na území Západočeského a Karlovarského 
kraje.  
Celkový počet členů k 31. 12. 2000 byl 2288,  

z toho do 15 let 531 
od 15 do 18 let 358 
od 18 do 26 let 872 
nad 26 let  527 
 
Počet členů má stále rostoucí tendenci, zvláště díky sdružením Petrov 

a Sarkander, kde se kromě dobrovolných spolupracovníků - animátorů stávají 
členy i děti, se kterými se pracuje celoročně. V tomto trendu je potřeba 
pokračovat i nadále. 
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ČINNOST: 

Členy s nejrozsáhlejším spektrem činnosti jsou občanská sdružení Petrov 
a Sarkander, která mají své pobočky na celém území Moravy a Slezska, šíří 
záběru rozsáhlou činnost provádějí i občanská sdružení Brána, Matěj 
a Pyramida. Jádro činnosti zmíněných subjektů tvoří pravidelná setkávání dětí 
a mládeže v kroužcích pod vedením zkušených vedoucích. V těchto kroužcích 
se realizuje tvořivá činnost mládeže, probíhá vzdělávání mladých lidí, pořádají 
se výlety i delší prázdninové akce. Dětských táborů pořádaných členy asociace 
se zúčastňuje cca 5000 neorganizovaných dětí, pravidelnou činností v kroužcích 
se zabývá kolem 4000 mladých. Jednorázových akcí významem většího 
charakteru (jež jsou pořádány většinou jednou ročně) se zúčastňuje celkem asi 
7000 mladých lidí (většinou mládeže - příkladem je diecézní setkání mládeže 
pořádané občanským sdružením Petrov, jehož se pravidelně zúčastňuje 2000 
mladých).  

Občanská sdružení Jedlová, Křižovatka a Sarkander vlastní dále zařízení, 
kde fungují stálé týmy mladých pracovníků, kteří jsou připraveni v kteroukoliv 
dobu přijmout mladé lidi. Týmy v těchto domech neposkytují mládeži jen 
ubytování, ale zajišťují pro zájemce i kompletní program využití volného času 
s duchovním zaměřením. Pobytů ve zmíněných centrech, která se nacházejí 
uprostřed přírody (Jizerské hory, Orlické hory, Hostýnské vrchy), využívá 
v průběhu roku celkem asi 9000 mladých lidí, z nichž větší část není ve 
sdruženích - členech asociace - organizována. 
 
 
PŘEHLED ČINNOSTI: 

Od svého vzniku se AKSM a její členská sdružení účastnila organizace a 
průběhu přehlídky činností občanských sdružení dětí a mládeže Bambiriáda, 
v roce 2000 to bylo v Praze, Brně, Zlíně a Krnově.  

Zaměřuje se na organizaci  velkých - celostátních a mezinárodních - 
setkání mládeže, která připravuje ve spolupráci se všemi svými členskými 
sdruženími a Sekcí pro mládež České biskupské konference. 

V roce 2000 bylo největší akcí organizování účasti mládeže ČR na 
Světovém dni mládeže v Římě v srpnu 2000. Tohoto týdenního velkého setkání 
se zúčastnilo téměř 4500 mladých z naší vlasti; téměř polovina z nich byla 5 dní 
před setkáním v Římě hosty v rodinách v italských městech Bergamo, Fabriano, 
Fermo, Vicenza a Merano. Tuto akci podpořilo finančně kromě jiných i MŠMT. 
 Dále byly ve spolupráci se Sekcí pro mládež České biskupské konference 
uspořádány 4 studijní týdny pro mladé pracovníky s dětmi a mládeží, kde 
probíhaly různé přednášky a semináře na témata týkající se výchovy dětí 
a mládeže.  Problematika formace a výchovy je také probírána na Konferencích 



 4

o mládeži, kde spolu diskutují zástupci různých komunit, hnutí a dalších spolků 
pracujících s dětmi a mládeží. 
MAJETEK A ZÁVAZKY 
Stav hmotného investičního majetku 
Tento druh majetku organizace nevlastní 
 
Stav nehmotného investičního majetku 
Tento druh majetku organizace nevlastní 
 
Stav drobného hmotného investičního majetku 
V inventárním seznamu sdružení eviduje tohoto druhu majetku 1 předmět, a to 
počítač, který byl pořízen v roce 1998. 
 
Stav finančních prostředků ke konci roku 2000: 
Pokladna:        28 329,70 Kč 
Termínované vklady:   0 Kč 
Banka   2036,65 Kč 
Příjmy:  201966,72 Kč ( 200 000 Kč dotace MŠMT, 1800 Kč členské 
příspěvky, 166,72 Kč úroky) 
Výdaje     214113,60 Kč (doprava Řím, drobný materiál, poštovné, 
fotopráce, bankovní poplatky) 
 
 
PLÁNY NA ROK 2001 
V roce 2001 neplánujeme žádnou velkou akci. Chceme pokračovat ve studijně-
formačním kursu a začít připravovat volontariát - dobrovolnou službu mládeže.  
Zároveň chceme zkvalitnit spolupráci s dalšími sdruženími dětí a mládeže, 
především se členy ČRDM. 
 
 
ZÁVĚR 
Na závěr dík všem, kteří se jakýmkoli způsoben podíleli na činnosti AKSM, 
těm, kteří se zasloužili o zdárný průběh Světového dne mládeže v Římě, těm, 
kteří vytrvalou a často nenápadnou prací prospívají mladým a lidem kolem sebe 
i celé společnosti. 


