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Výroční zpráva

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.

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI A REPUBLIKOVÝ VÝBOR
Předseda:

Daniel Marek

Místopředseda:

Jakub Hromádka

Členové výboru:

Dominik Bláha, Adam Hamr, Ondřej Horký, Benjamín Groll, Jan Zemánek

Náhradníci výboru:

Adéla Rozbořilová, Pavel Bláha, Eliška Barotová

PŘEHLED MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ SEM
Moravskoslezský SEM (M-SEM) – pobočný spolek zal. 2006, působí na území Moravskoslezského a
Olomouckého kraje
Pražský SEM (P-SEM) – pobočný spolek zal. 2009, působí na území hlavního města Prahy a Středočeského
kraje
Brněnský SEM (B-SEM) – pobočný spolek zal. 2017, působí na území Jihomoravského kraje
SEM Slunečnice (S-SEM) – pobočný spolek zal. 2009, je zaměřen na ekologickou výchovu a život na
venkově
SEM Přátelé Herlíkovic (PH-SEM) – zájmový pobočný spolek, zal. 2012
Chrudimský SEM (CH-SEM) – regionální organizační jednotka, zal. 2012
Poděbradský SEM (Pod SEM) – regionální organizační jednotka, zal. 2012

Přehled činností
realizovaných v roce 2020

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

ÚSTŘEDÍ SEM V ČR

SEM v ČR je členem ČRDM – České rady dětí a mládeže. Významné platformy, která
zastřešuje většinu sdružení pracujících s dětmi a mládeží.
V roce 2020 realizovalo ústředí SEM v ČR následující akce:

Kemp mládeže „Pod jednou střechou“
Letní KEMP mládeže (dále jen KEMP) - se uskutečnil 5. - 12. 7. 2020 ve Strmilově. KEMP jsme se rozhodli realizovat a
připravovat i přes to, že jsme nevěděli, jaká bude situace. Program jsme naplnili workshopy, přednáškami a
diskuzemi. Nechyběl však ani sport, sebepoznávání a zpěv. Program jsme přizpůsobili aktuální epidemiologické
situaci. Kurzy byly vedeny odborníky ve svém oboru. V pátek proběhla prezentace jednotlivých kurzů a v sobotu jsme
uspořádali celodenní promítání filmů, jelikož nám počasí nedovolilo realizovat výlet. Každý den jsem společně zahájili
i zakončili.
Na KEMPu byly plánované tyto 3 kurzy:
Divadelní kurz: veden Michalem Šourkem
Přežití s První pomocí: veden Marky Dominikou Kadeřávkovou a Danielem Freitingerem
Mediální: měl být veden Viktorem Zemenem, pro nemov lektrora však zrušen
Tyto kurzy probíhaly 5 krát dopoledne po 2 hodinách a 4 krát odpoledne po 3 hodinách, každý skončil výstupem
prezentovaným ostatním účastníkům v pátek odpoledne.
Účastníci si mohli každé odpoledne od 14:00 volit jeden z doplňkových kurzů. Pro letošek jsme zvolili formu výběru
již na samotném začátku akce. Účastníci dostali na výběr cca 20 kurzů a měli si vybrat 5. Ty které měli největší zájem,
tak se na konec realizovaly. Mezi nimi bylo: oprava auta, koupání, film, deskové hry, hra na netradiční nástroje, hraní
dětských her, taneční, origami a další.
Biblický program jsme umístili již podruhé na dopolední čas. Každý den měl jiné téma a jiného přednášejícího či
průvodce tématem. Program vedli buď faráři nebo zkušení vedoucí. Večerní programy pak byli různé – hry,
přednášky, opékaní buřtů. Jeden večer jsem měli přednášku o Grónsku, jiný večer jsme věnovali modlitbám Taizé.
V pátek pak byla moderovaný rozhovor se členem Synodní rady ČCE – Evou Zadražilovou.
Atmosféra byla velmi působivá a strhující, protože si každý mohl vybrat program přesně pro sebe a nechat se v něm
vést zkušeným lektorem. Výsledek se tak dostavil brzy a v pátek mohla proběhnout prezentace jednotlivých kurzů,
kde se každý mohl pochlubit tím, co se naučil.
KEMP jsme vyhodnocovali v průběhu a to každé odpoledne, popřípadě i večer, kdy jsme hodnotili uplynulý den a
řešili případné problémy, které se vyskytly. Na závěr projektu jsme účastníky požádali o vyplnění on-line ankety,
kterou jsme potom rozebírali na hodnotící poradě, která se konala po skončení. KEMP jako celek jsme přípravný tým
hodnotili velmi kladně, stejně tak pozitivně vyšel i výsledek ankety, velmi pozitivně a dobře byly hodnoceny všechny
hlavní kurzy a jednotlivé dílčí programy.

LESEM
Jednalo se o týdenní pobytovou akci pro mladé lidi vě věku 14 - 19 let, která se v roce 2020 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 "Má to cenu". 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).

Rok 2020 byl poznamenán virovou epidemií, mnoho aktivit bylo kvůli protiepidemickým opatřením výrazně narušeno či
zrušeno.

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

-

Strašnický dětský tábor
příměstský tábor v Břeclavi
festival v Čáslavi

NESAMOSTATNÉ POBOČNÉ
MORAVSKOSLEZSKÝ
SEM
SPOLKY
SEM V ČR

Moravskoslezský SEM je pobočným spolkem SEM v
ČR. Byl založen na podporu práce s mládeží v
Moravskoslezském seniorátu Českobratrské církve
evangelické. Jeho posláním je organizovat nebo
podporovat aktivity, které povedou k poznávání a
rozvíjení křesťanských hodnot.
Výbor Moravskoslezského SEM se také snaží aktivně vyhledávat příležitosti a aktivity,
které přispívají k rozvoji a aktivizaci mládeže ČCE v Moravskoslezském seniorátu a tyto
aktivity se také snaží vhodným způsobem podporovat.
Aktivity Moravskoslezského SEM:

Kudy Komenský nechodil
Seniorátní dny mládeže

Letní seniorátní týdenVíkend pro konfirmandy a mladší mládež

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Předseda:
Ondřej Holubec
Adresa:
U Vodárny 545/2, 789 01 Zábřeh
Web:
http://moravskoslezsky.semcr.cz/

PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC

SEM Přátelé Herlíkovic je samostatnou jednotkou SEM v ČR a soustředí
se na lokalitu dřívější obce Hackelsdorf (Herlíkovice). Mezi naše cíle
patří oživení lokality dřívější této obce, vytvoření podmínek
pro setkávání mládeže a vícegenerační setkávání, podpora českoněmeckých vztahů, podpora brigádnického způsobu setkávání, péče
o lokalitu a budovy v majetku spolupracující organizace Českobratrské
církve evangelické, mapování a popularizace lokální historie, podpora
šetrného rozvoje turistiky a ochrany životního prostředí v národním
parku Krkonoše.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Předseda:
Jan Kirschner
Adresa:
Ludvíka Svobody 816, Vrchlabí 1, 543 01
Web:
www.pratele-herlikovic.evangnet.cz
Email:
prateleherlikovic@seznam.cz

BRNĚNSKÝ SEM

Brněnský SEM je pobočný spolek SEM v ČR, z. s. působící na území brněnskému seniorátu.
Vznikl v roce 2017 za účelem (především) právní podpory akcí, které pořádá velmi aktivní
Seniorátní odbor mládeže (SOM) brněnského seniorátu. Činnost Brněnského SEMu plně
podporovat aktivity SOMu brněnského seniorátu. Klade si tak za cíl rozvíjet (nejen) mladé
lidi, především pak jejich duchovní život.

Aktivity Brněnského SEM:

Konfivíkend a ČloBrDo
Školky mládeže
SOMcup ve florbale a volejbale

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Předseda:
Jakub Ryšavý
Adresa:
Opletalova 600/6, 602 00 Brno

Finanční zpráva za rok 2020

ZISKU A ZTRÁTY
ROZVAHAVÝKAZ
ANALYTICKY

VŠEM SPONZORŮM A DÁRCŮM DĚKUJEME ZA PODPORU!
Nadační fond Věry Třebické–Řivnáčové dlouhodobě podporuje práci s mládeží. V roce 2019 přispěl na akci
Kemp mládeže „Pod jednou střechou“.
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!

SEM z.s. v ČR
Adresa: Jungmannova 9/22, 110 00 Praha 1
Web: www.semcr.cz
E-mail: info@semcr.cz
IČ: 27 03 12 25
Bankovní spojení: 2700382555/2010

