Co je Sdružení evangelické
mládeže?
SEM je křesťansky orientovaný nepolitický neziskový spolek, který usiluje o všestranný
plnohodnotný rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a duchovní.
Vede mladé lidi ke křesťanské lásce, odpovědnosti za sebe i za druhé, k dobrovolné službě, tvořivosti a
k osobnímu rozvoji. Je otevřen všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání a vyznání.
SEM staví na základních vyznavačských a etických principech české a světové reformace.
Na celostátní úrovni již SEM působí od roku 2006, k tomu postupně vznikají samostatné místní organizace
s regionální nebo zájmovou působností. Od svého vzniku úzce spolupracuje s Českobratrskou církví
evangelickou a pomáhá uskutečňovat akce s křesťanským zaměřením pro děti a mládež. Jedná se o obdobu
křesťanských organizací, jako jsou YMCA nebo prvorepublikové Sdružení českobratrské mládeže
evangelické (SČME)

Jaké jsou hlavní cíle SEM?
Seniorátní (regionální) i celocírkevní mládež ČCE je organizačně tvořena tzv. poradními odbory. To je
poněkud problematické v otázkách právních, a především v otázkách fundraisingu a komunikace
s mimocírkevními subjekty, kdy tyto struktury působí neprůhledně (jedná se kupříkladu o komunikaci
s poskytovateli služeb, ale také se sponzory). Pořádání akcí pod oficiální hlavičkou spolku v tomto situaci
výrazně ulehčuje a zpřehledňuje. SEM tak pomáhá mladým lidem s organizováním společných aktivit a
získáváním finančních prostředků na ně. Přitom je vede k samostatnosti a odpovědnosti. Těmito setkáními
se nejen posiluje vědomí mládeže, že je evangelickou mládeží a jako taková má možnost se scházet, ale
zároveň se zde otvírá prostor pro práci s touto generací i mimo rámec církve. Mezi své další cíle si SEM
klade poskytování finanční gramotnosti, v dlouhodobé perspektivě nejen mladým členům ČCE.

Přehled činností
realizovaných v roce 2019

ÚSTŘEDÍ SEM V ČR
MORAVSKOSLEZSKÝ SEM
SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC
SEM SLUNEČNICE
BRNĚNSKÝ SEM

LESEM
Jednalo se o týdenní pobytovou akci pro mladé lidi vě věku 14 - 19 let, která se v roce 2019 uskutečnila v termínu 25.
- 31. 8 na Blažkově. Na této akci měl každý příležitost prověřit své schopnosti, vyzkoušet netradiční aktivity a potkat
(nejen) nové přátele. Každý den byl prostor pro uvažování a diskusi nad otázkami, které se týkaly hlavního tématu
"Kudy LESEm života?". V alternativních dílnách byla příležitost vytvořit si něco pěkného, účelného, případně využít
své logické a praktické schopnosti. Nechyběly ani velké týmové hry a sportování (volejbal, fotbal, frisbee).

Festival Pod Lipami
Festival Pod Lipami se konal 21.-22.6.2019 na zahradě evangelické
fary v Prostějově. Festivalu se zúčastnilo 180 platících posluchačů,
krom toho dalších 30-40 neplatících vystupujících, organizátorů a
dobrovolníků, kteří zajišťovali bezproblémový průběh všech
festivalových aktivit. Hudební program byl různorodý, folkové
vystoupení Marka Soldána, klasická hudba v podání Daniele Juna nebo
Samuele Weinfurtera a dále pestrá skladba alternativně-rockově
orientovaných skupin Jam session (Wunderbar Band), kapela Květy,
známá zpěvačka Katarína Kubošiová (Katarzia) s kapelou, až po elektro
kapelu Antonín Dlapa & Jen Hovorka. Jako doprovodný program bylo
promítání studentských animovaných filmů Školy umění ve Zlíně, projekce filmu Hiphop-Erace, program pro děti,
sprejování na volné plochy, občerstvení z potravin, které vyřadily hypermarkety. Od půlnoci se program festivalu
přesunul ze zahrady do podniku The 27 Music Bar.

Granty Venite
Českobratrská církev evangelická v rámci projektu Venite rozdělovala malé granty určené na různé aktivity mládeže.
SEM v ČR zaštiťoval 4 projekty, které byly úspěšné v získání grantové podpory:
- kreativní odpoledne mládeže v Prostějově
- grafická podoba webu mládeže ČCE
- mobilní aplikace SVÍTÁ
- Kappa weekend – akce pražské a jihočeské mládeže v Rokycanech

Příručka Na lovu perly
Díky podpoře z rozvojových grantů ČCE vydal SEM v ČR příručku pro přípravu programů na schůzkách sborových
mládeží. Cílem bylo sestavení příručky pro přípravu programů na schůzkách mládeže tak, aby programy byly interaktivní a
zajímavé především pro skupinu mládeže ve věku 15 - 20 let. Jako jednotící prvek této příručky bylo zvoleno téma
"nalezení perly" - tedy nalezení něčeho objevného pro samotného autora příspěvku a jeho zprostředkování dalším
mladým posluchačům. Na vytvoření publikace se podílela skupina farářů i laiků.
Příručka byla vytištěna v nákladu 140ks a bude nabízena zájemcům - sborům, pracovníkům s mládeží, aktivním
mládežníkům atp. Zároveň budou všechny příspěvky uvedené v publikaci také volně ke stažení na webu
katecheze.evangnet.cz.

Další akce konané Ústředí SEM v ČR, z.s.

-

Strašnický dětský tábor
festival v Čáslavi

Finanční zpráva za rok 2019

VŠEM SPONZORŮM A DÁRCŮM DĚKUJEME ZA PODPORU!
V roce 2019 získal SEM v ČR podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podstatnou
většinu svých aktivit ve výši cca 153 tisíc. Díky této podpoře mohly být aktivity SEM zkvalitněny a úspěšně
zrealizovány.
Nadační fond Věry Třebické–Řivnáčové dlouhodobě podporuje práci s mládeží. V loňském roce přispěl
na akci Kemp mládeže „Pod jednou střechou“.
Na festival Pod Lipami přispěli – Město Prostějov, Ministerstvo kultury, firmy Plastimex a DPOV.
Na čáslavský festival přispěla nadace Život umělce.
Strašnický tábor finančně podpořil FS ČCE v Praze-Strašnicích.
Stálá je spolupráce rovněž s Českobratrskou církví evangelickou. I díky její podpoře mohl SEM
realizovat všechny uvedené akce.
Nechceme rovněž opomenout všechny dobrovolníky, kteří se ochotně zapojovali do příprav všemožných
akcí.
Bez nich bychom nemohli realizovat tolik aktivit.
Díky všem těmto subjektům a spolupracovníkům mohl SEM v ČR i nadále rozvíjet svou práci s dětmi a
mládeží. Děkujeme!
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