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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 
 

Šestý rok fungování SEM 
 

V roce 2012 se nám podařilo více rozvinout práci SEM:  
PODAŘILO SE NÁM… 
… úspěšně zopakovat projekt Letní kemp mládeže v červenci ve Strmilově a 
realizovat novou akci LESEM (Letní setkání mládeže) v srpnu na Blažkově. 
… založit 3 nové nesamostatné Organizační jednotky (Poděbradský SEM, 
Chrudimský SEM a Horácký SEM) a jedna samostatná (SEM Přátelé Herlíko-
vic). V listopadu byla z personálních důvodů a z důvodů nedostatku mládeže 
v seniorátu pozastavena činnost Libereckého SEM. K 31.12. 2012 měl SEM 
tedy 8 organizačních jednotek (5 samostatných a 3 nesamostatné).  
… výrazně zvýšit počet registrovaných členů SEM. K 31.12. 2012 měl SEM 266 
členů.  
Na jaře 2012 byl zvolen nový republikový výbor. V průběhu celého roku se vý-
bor sešel ke svým poradám desetkrát. Zabýval se především členskými záleži-
tostmi a strategií oslovení seniorátů k založení nových organizačních jednotek. 
K 31.8. 2012 skončila podpora pracovního místa od Bavorské církve 
z programu Fastenopfer. Podařilo se však i nadále zachovat objem činnosti 
SEM, a to zejména zapojením členů republikového výboru (rozdělením jejich 
kompetencí)  a nástupu nové pracovnice SEM Šárky Rokosové k 1.12. 2012. 
V roce 2013 usiluje republikový výbor o nastavení pevných kompetencí jednotli-
vých členů výboru a také o vhodný způsob představení činnosti SEM. 

 

Miriam Richterová, předsedkyně 

 
 
CO JE SDRUŽENÍ EVANGELICKÉ MLÁDEŽE V ČR? 
 

SEM je křesťansky orientované nepolitické neziskové sdružení, které usiluje o 
všestranný plnohodnotný rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a du-
chovní. Vede mladé lidi ke křesťanské lásce, odpovědnosti za sebe i za druhé, k 
dobrovolné službě, tvořivosti a k osobnímu rozvoji. Je otevřeno všem lidem bez 
rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání a vyznání. SEM staví na základ-
ních vyznavačských a etických principech české a světové reformace.  
 
MEZI SVÉ HLAVNÍ CÍLE SI KLADE…  
 

...Přivádět mladé lidi k samostatnosti a odpovědnosti  

...Otevírat křesťanskou práci s mladými i mimo rámec Českobratrské církve 
evangelické  
...Motivovat mladé lidí k získávání externích zdrojů pro financování akcí pro 
děti a mládež 
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STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI  
 

Předsedkyně: Miriam Richterová  
Místopředseda: Štěpán Groll  
 
 
CELOREPUBLIKOVÝ VÝBOR  
 

Členové výboru: Miriam Richterová, Štěpán Groll, Martina Musílková,  
Michaela Beitlová, Magdaléna Šipková, Pavel Bláha, Mikuláš Vymětal 
 
 
PŘEHLED LOKÁLNÍCH JEDNOTEK  
 

Moravskoslezský SEM (M-SEM) - jednotka založena 20. 9. 2006, působí na 
území Moravskoslezského a Olomouckého kraje  
Pražský SEM (P-SEM) - jednotka založena 29. 5. 2009, působí na území hlav-
ního města Prahy a Středočeského kraje  
SEM Slunečnice (S-SEM) – jednotka založena 23. 4. 2009, je zaměřena na 
ekologickou výchovu a život na venkově  
SEM Angel (A-SEM) - jednotka založena 19. 10. 2009, působí na území Ústec-
kého kraje  
Liberecký SEM - nesamostatná jednotka, založena 10. 11. 2010 
SEM Přátelé Herlíkovic (PH-SEM) - samostatná zájmová jednotka, založena 
10. 5. 2012 
Horácký SEM (H-SEM) - nesamostatná regionální jednotka, založena 15. 8. 
2012 
Chrudimský SEM (CH-SEM) – nesamostatná regionální jednotka, založena 
15. 8. 2012 
Poděbradský SEM (Pod SEM) – nesamostatná regionální jednotka, založena 
15. 8. 2012 

 
 
PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2012 
 
I. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SEM V ČR  
 

Republikový výbor, se sešel k poradám desetkrát.  
Valná schůze se konala jednou a to v březnu 2012 v Praze v Dejvicích.  
 

Nadále jsme členy ČRDM - České rady dětí a mládeže, významné platformy, 
která zastřešuje většinu sdružení pracujících s dětmi a mládeží.  
 

SEM v ČR zrealizoval v roce 2012 tyto aktivity: 

http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/chrudimsky-sem.html
http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/podebradsky-sem.html
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PUB – nealkoholický kulturní bar  
V rámci partnerství s Českobratrskou církví evangelickou jsme se podíleli na 
programu celocírkevního setkání mládeže v Šumperku. Vzhledem k zaměření na 
aktivní trávení volného času dětí a mládeže a k zacílení na prevenci sociálně ne-
gativních jevů jsme provozovali nealkoholický bar, kde se mladí lidé mohli se-
tkávat, jamovat na hudební nástroje, shlédnout koncert či divadlo. Cílem bylo 
nabídnout mladým alternativní místo k restauračním zařízením a barům, kde 
jsou vystavování jak možnostem konzumace alkoholu, tak cigaretovému kouři. 
Denně tento program navštívilo přes 200 mladých lidí, kteří měli možnost být 
spolu po skončení oficiálního programu akce.  
 

Velmi úspěšný byl opět Kemp mládeže „Pod jednou střechou“, konaný ve 
Strmilově, který SEM organizoval ve spolupráci s ČCE.  

Týdenního pobytu se zúčastnilo dohromady i s vedoucími a organizátory 53 lidí.  
Tento formát, kdy na jednom místě v jeden čas probíhají zároveň čtyři různé 
kurzy, byl již osvědčený z úspěšného loňského ročníku. Účastníci se předem 
přihlásili do jednoho, ze čtyř hlavních kurzů. Na výběr měli tyto dílny: biblicko-
tematická, fotografická, taneční a kurz přežití - Cesta bojovníka. Dále si mládež-
níci mohli vybrat každý den nějaký z nabízených odpoledních workshopů. 
Ostatní programy byly pro všechny společné. Kemp je již oblíbenou akcí, proto 
ji v roce 2013 opět zorganizujeme. Na Kemp jsme čerpali dotace z MŠMT, Na-
dačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové a od ČCE. 
 

Dále pokračuje projekt MP3 úvah „Boží gen“. CD obsahuje 53 úvah, na každý 
týden v roce jednu. I nadále si CD mohou zakoupit sbory i jednotlivci. 
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II. MORAVSKOSLEZSKÝ SEM (M-SEM) 
 

Moravskoslezský SEM je samostatnou regionální organizační jednotkou občan-
ského sdružení SEM v ČR. K 31. 12. 2012 má sdružení 65 členů. Členská zá-
kladna je tvořena hlavně mládežníky ze sborů moravskoslezského seniorátu Čes-
kobratrské církve evangelické. S ní také sdružení úzce spolupracuje. Posláním 
sdružení je pořádání akcí pro mládež moravskoslezského seniorátu a vytváření 
zázemí pro práci s mládeží tohoto seniorátu.  
 

Akce M-SEM v roce 2012 
ve spolupráci s Poradním oborem pro mládež moravskoslezského seniorátu 
ČCE (SOM), pořádali následující akce: 
 

Kudy Komenský Nechodil 
Pro tradiční akci Kudy Komenský nechodil jsme letos využili zázemí sboru ve 
Vítkově o víkendu 16.–18. 3. Toto setkání navazuje na Pochod Jana Amose Ko-
menského, který se šel poprvé před třiceti lety, což jsme si také letos připomína-
li. Začínalo se v pátek večer společným programem, jehož součástí bylo zamyš-
lení, diskuse ve skupinkách a hry. V sobotu dopoledne následovala procházka a 
po obědě pak dílny: sportovní, promítání filmu a dílna o kávě. V sobotu večer 
bylo na programu ohlédnutí do minulosti. Nedělními bohoslužbami, po kterých 
se účastníci rozjížděli do svých domovů, bylo setkání ukončeno. 

Volejbal 
Sedm týmů volejbalistů a volejbalistek se utkalo na Volejbalovém turnaji SEM 
Cup 14. 4. 2012 v Odrách. Turnaj zorganizoval Moravskoslezský SEM ve spolu-
práci s farním sborem ČCE Odry. 
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VRT 
Vykroč – to bylo výzvou a ústředním tématem víkendu se zvučným názvem 
VRT – Vysokorychlostní trať, který se konal 27.–29. dubna 2012 v Hodslavi-
cích. Všech dvanáct účastníků si v sobotu odpoledne vybralo ze tří souběžných 
 programů - modliteb v kostele, kreativního ztišení a psaní dopisu. Následoval 
večer modliteb a chval, který vedla hodslavická kapela Proti proudu. 
 

Seniorátní dny mládeže 
Jak se modlit? Proč číst Bibli? Nejen duchovní, ale i duševní a tělesné potravy se 
dotkly seniorátní dny mládeže 11.–13. 5. 2012 v Přerově, jichž se zúčastnilo 
téměř 50 účastníků. Přednášky na dvě výše zmíněná témata měli faráři Petr Ku-
lík z Přerova a Mojmír Blažek z Hrubé Vrbky. Čas a účastníci běželi i při bojov-
ce po městě, o poznání klidnější byla výtvarná dílna, sobotní večer byl ve zname-
ní písní z Taizé a nedělní bohoslužby doprovázeli mládežníci písněmi připrave-
nými na hudební dílně. 
 
 

Setkání starší mládeže 
Setkání pro věkem a starostmi odrostlejší mládež se konalo ve dnech 8.-
10.června v Malé Morávce.  
 

LST 
Letní seniorátní týden se letos již podruhé uskutečnil v areálu Arcidiecézního 
střediska života mládeže v Rajnochovicích. Od 25. 8. do 1. 9. 2012 tady asi 60 
mladých lidí nejen z našeho seniorátu a nejen z naší církve společně zakončovalo 
prázdniny, tentokrát se stěžejním tématem „Nejsi sám“. Čtyři řečníci hovořili na 
pět variací tohoto tématu: „Nejsi sám, neboj se“, říkala Hanka Ducho ze Šum-
perka, „Nejsi sám pro sebe“, upozorňoval Jiří Tengler z Poličky, více společen-
sky se zaměřil Petr Kulík z Přerova ve svých dvou přednáškách „Nejsme sami, 
máme jeden druhého“ a „Nejsme sami, jsme ve světě“ a na závěr povídal na 
téma „Nejsi sám svůj“ Jared Kenning z Olomouce. Další program tvořila napří-
klad nabídka téměř dvaceti rozmanitých dílen, společné večerní hry, soutěže a 
modlitby.  
  

Konfirmandi 
Podzimní setkání konfirmandů a mladší mládeže se konalo tradičně v Blahutovi-
cích ve dnech 12.–14. října 2012. Biblický program na téma Víra chodí po vodě 
vedl Petr Kulík z Přerova. Odpoledne si účastníci zahráli bojovou hru a po ní  
další hry – už nebojové :-) 
 
Podzimní Grant 
Na konci prázdnin vyhlásil M-SEM soutěž Grant, jejímž cílem je podpořit akti-
vity mládeží na jednotlivých sborech ČCE v Moravskoslezském seniorátu. Vítě-
zem tohoto kola soutěže se stala šenovská mládež s projektem Zimní volejbal-
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mánie. Ten zavede mládež od listopadu do února dvakrát měsíčně do tělocvičny 
k tréninku a hraní volejbalu a povídání o některém ze slavných sportovců, jenž 
je křesťanem a přináší světu svědectví o Ježíši Kristu. K výhře (i nápadu) gratu-
lujeme! 
 

Listopadání 
Druhý víkend v listopadu (9.–11. listopadu 2012) rozezvučel Ostravu tradiční  
minifestival křesťanských hudebníků Ostravské Listopadání, na němž za hráli 
a/nebo zazpívali Ladislav Moravetz, Moby Dick, Michal a Petra Bauerovi a Si-
mona Martausová & Kebab band. Akce se uskutečnila s podporou o.s. Setkává-
ní, farního sboru ČCE Ostrava a Ministerstva kultury ČR. 
 

 
Kontaktní údaje:  

Předseda: Vlastislav Stejskal   
Moravskoslezský SEM, U Horní brány 4, 785 01 Šternberk  

 
Web: www.moravskoslezsky.semcr.cz //E-mail: moravskoslezsky@semcr.cz  
Tel.: 608 363 731 //IČ: 75 08 82 07 //Bankovní spojení:  215 456 806/0300 

 
 
 
 
 
 

M-SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 245 872 Kč  241 981 Kč 



8 

III. PRAŽSKÝ SEM (P-SEM) 
 

Pražský SEM (P-SEM) výběrem akcí i personálně navazuje na poradní odbor 
mládeže pražského seniorátu ČCE. Stal se servisní organizací pro tuto oblast. 
Od počátku si klade za cíl podporovat a rozvíjet akce pro děti a mládež a nalé-
zat nové možnosti a témata.  
 

Akce pořádané P-SEM 
Báječnej bál – tradiční benefiční ples, který se ko-
nal již 20 krát. 
 

Seniorátní dny mládeže – víkendová akce pro 
mládež 
 

ChurchTek – hudební festival mládežnických kapel 
 

Hudební dílna – pro mladé, kteří se amatérsky vě-
nují hudební tvorbě, s možností veřejného vystou-
pení v rámci dílny i při veřejném představení 
 

Svatí Blázni – divadelní festival převážně mládež-
nických uskupení 
 

Všeliká mládež – setkání vysokoškolské mládeže 
zhruba 4x ročně 
 

Polovíkendovky s konfirmandy – víkendová akce konaná zhruba 4x ročně 
pro mladší mládež. Jednou ročně je toto setkání mezinárodní. 
 

Tábor pro děti – týdenní prázdninový pobyt pro děti zhruba od 7 do 15 let 
 

Mezinárodní tábor pro mládež – desetidenní prázdninová akce pro mládež 
zhruba od 17 do 26 let. Polovina účastníků je mládež ze zahraničí. Probíhá tak, 
že 5 dní je veškeré dění v ČR a na druhou polovinu se celý tábor přesune do 
zahraničí. 

 
Kontaktní údaje: 

Předseda: Pavel Groll 
Jižní III. 870/29, 141 00 Praha 4 

 
Web: www.prazsky.semcr.cz 

E-mail: prazsky@semcr.cz  // Tel.: 775 685 433 
IČ: 72 03 71 99 // Bankovní spojení: 23 33 09 965/0300 

 

P-SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 175 095 185 426,50  
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IV. SEM SLUNEČNICE (S-SEM) 
 

Členové 
Členy samostatné OJ SEM Slunečnice jsou zatím 6 osob. Předsedou Jiří Štěpán, 
místopředseda Ilona Mužátková a David Šorm, členové výboru Pavel Klepetko, 
členové Miriam Horáková, Jitka Klepetková 
 

Činnosti v roce 2012: 
Dokončili jsme rekonstrukci stodoly na Dědovu dílnu (základna pro práci 
s dětmi na přírodovědném kroužku) a Galerii stodola (prostor k pořádání výstav 
pro veřejnost).  
 

Ve spolupráci s Chaloupkami o.p.s. jsme uspořádali 9 akcí pro veřejnost, které 
navštívilo cca 650 lidí:  
Výprava za zimní přírodou, Soví houkání, Jarní dílnička, Workshop na 
přírodní zahrady, Den Země, Botanický cyklovýlet, Krupský podzim 
(Drakiáda, Dýňový den), První a Druhá adventní dílna. 

 

Hlavní činností je organizace přírodovědného kroužku Slunečnice, který navště-
vuje cca10 dětí z mikroregionu Krupsko. Dlouhodobě monitorujeme přírodu, 
podnikáme výlety do okolí, v Dědově dílně vyrábíme především v zimě mnohé 
výrobky a nyní se věnujeme soutěži „Energetická akademie“, kterou pořádá 
společnost EON. 
 

Kontaktní údaje: 
Předseda: Jiří Štěpán  

Horní Krupá 63,  580 01 Havlíčkův Brod 
 

Web: www.slunecnice.semcr.cz // E-mail: slunecnice@semcr.cz 
Tel.: 739 244 611 // IČ: 270 31 225 // Bankovní spojení: 235 970 255/0300           

SEM Slunečnice Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 25 181  14 924  
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V. SEM ANGEL (A-SEM) 
 

SEM Angel úzce spolupracuje s farním sborem ČCE v Lounech, kde je jeho 
zázemí a odkud původně pochází i jeho současní členové.  
V roce 2012 jsme pořádali již šestý ročník letního tábora v anglickém jazyce 
s mezinárodní účastí, jehož organizaci v tomto roce po formální stránce SEM 
Angel převzal právě od lounského evangelického sboru. Podruhé se tábor konal 
v prostorách Horského domova v Herlíkovicích a nesl název historické 
křižovatky, aneb co by se stalo kdyby..? 

Náš tábor je určen mladým lidem od čtrnácti let, kteří se domluví anglicky a jsou 
schopni a ochotni naslouchat lidem odlišných kultur a názorů. Hlavním cílem 
tábora se stalo překonávání stereotypů v uvažování, které brání porozumění me-
zi lidmi a určitými skupinami lidí. Program obsahuje diskuse o zajímavých téma-
tech, povídání od speciálních hostů, hry, výlety a poslední ročník nabídl i napína-
vý příběh, jehož součástí se během tábora stali sami účastníci. Tábora se pravi-
delně účastní návštěvníci ze zahraničí – např. z Německa, Ukrajiny, Ameriky 
nebo Slovenska. V následujícím roce by se měl obměnit tým organizátorů a 
v souvislosti s tím také vstoupí do SEM Angel noví členové. 
SEM Angel v minulosti organizoval i menší kulturní akce pro veřejnost 
v Lounech, jednalo se o tzv. filmové večery s promítáním vybraných filmů a 
následnou diskusí. V roce 2012 žádný filmový večer neproběhl, téměř se dokon-
čila rekonstrukce místnosti v suterénu lounské evangelické fary, která by měla 
v budoucnu sloužit akcím SEM Angel a plánuje se zde obnovit i tradice filmo-
vých večerů. Navíc se snažíme do budoucna rozšířit působnost SEMu na celý 
Ústecký kraj.  

 

SEM Angel Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 78000  80000 
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Kontaktní údaje: 
Předseda: Milan Balahura 

Adresa: Českých Bratří 1510, 440 01 Louny 
  

E-mail: milan.balahura@gmail.com 
Stránky našeho mezinárodního táboru: http://louny.evangnet.cz/camp/ 

 
 

VI. SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC (PH-SEM) 
 

Členové 
Aktuální členové výboru PH-SEM: 
Jan Kirschner (předseda) 
Jaromír Strádal (místopředseda) 
Hana Jüptnerová, Petr Chlápek a Pavel Hlaváč. 
 

Rok 2012  
Občanské sdružení bylo mimo jiné založeno 
na záchranu a obnovu života původní horské 
chalupy čp. 178 (tzv. "Kunzárny") na obrázku, 
která je součástí areálu rekreačního střediska 
Českobratrské církve evangelické Horský do-
mov v Herlíkovicích a je možná i jeho nejhod-
notnější částí, díky své historické i architekto-
nické hodnotě. To ocenili i památkáři 
v Josefově, kteří na objekt vydali prohlášení 
statutu „památky místního významu“.  Objekt má velký historický význam pro 
evangelickou mládež i další generace a za socialistického režimu sloužil 
k ubytování dobrovolných brigádníků mnoha generací. Je i mementem předvá-
lečného života v oblasti německého osídlení pohraničí. O této historii jsme shro-
máždili archivní dokumenty  a dlouhodobým cílem našeho sdružení je i vydání 
historické publikace o historii lokality. Více informací o objektu a historii oblasti 
je shrnuto v tomto článku (česky i německy) včetně odkazů na digitalizované 
dokumenty. 
Sdružení vzniklo v květnu 2012. Předseda sdružení vypracoval studii rekonstruk-
ce objektu čp. 178 (informace o technickém stavu objektu i další podklady jsou k 
dispozici na portálu Evangnet.cz) a od r. 2011 členové sdružení pořádají brigád-
nické práce na záchranu objektu. Také pomáhají i na dalších objektech rekreační-
ho střediska Horský domov v sousedství i při opravách secesního evangelického 
kostela v Herlíkovicích. V loňském roce se uskutečnily dvě brigády: víkendová 
na jaře a již tradičně celý poslední týden v srpnu. Sdružení není  zaměřeno jen na 
obnovu objektu Kunzárny ale i na rozvoj lokality Herlíkovice (Hackelsdorf), na 

http://louny.evangnet.cz/camp/
http://kirschner.rajce.idnes.cz/Herlikovicke_epopeje/#archivSR276.jpg
http://www.horskydomov.cz/
http://www.horskydomov.cz/
http://www.evangnet.cz/files/1901-stanovisko-pamatkaru.pdf
http://pratele-herlikovic.evangnet.cz/?q=node/9
http://www.evangnet.cz/materialy/misc/671-pratele_herlikovic
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její historii (česko-německé vztahy), obnovu kulturního dědictví a rozvíjení du-
chovního života v oblasti. Sdružení si dále klade za cíl podporovat šetrný rozvoj 
turistiky, přispívat k ochraně životního prostředí v národním parku Krkonoše a 
pečovat o památky horské lidové architektury v majetku evangelické církve.  

 
Kontaktní údaje: 

Předseda: Jan Kirschner  
Adresa: Zahrádky E18, 471 01  

 
E-mail: prateleherlikovic@seznam.cz 

Web: http://pratele-herlikovic.evangnet.cz/ 
tel.: 777 572 656, 

 č.ú.: 2700264997/2010 

 
VII. LIBERECKÝ SEM 
 
K 1. 12. 2012 byla činnost pozastavena. 
 
 
 
 
Další fotky z akcí 
 
 
 
 
KEMP (SEM v ČR) 

SEM Přátelé Herlíkovic Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 5 021 Kč 9 593 Kč  

mailto:prateleherlikovic@seznam.cz
http://pratele-herlikovic.evangnet.cz/
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700264997
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Setkání  
konfirmandů  
(M-SEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přírodovědný  

kroužek  
(SEM Slunečnice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(SEM Angel) 
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FINANČNÍ ZPRÁVA SEM v ČR  

NÁKLADY  

Spotřeba materiálu 34 271,28 

Potraviny 48 024,00 

Pohonné hmoty 3 130,00 

Kancelářské potřeby 15 216,64 

Drobný majetek od 3000-40000 30 539,00 

Spotřebované nákupy 
 

131 180,92 

Cestovné 112 040,00 

Náklady na reprezentaci 1 267,60 

Ostatní služby 71 513,71 

Poštovné 3 185,00 

Telefony 2 200,00 

Stravování 52 369,66 

Nájemné - Pobyt 17 518,00 

Účetní služby 14 350,00 

Služby 
 

274 443,97 

Mzdové náklady 57 040,00 

Mzdové náklady - dohody 103 659,00 

Zákonné sociální pojištění 20 682,00 

Osobní náklady 
 

181 381,00 

Ostatní daně a poplatky 157,00 

Daně a poplatky 
 

157,00 

Dary 928,00 

Jiné ostatní náklady 1 630,00 

Kooperativa 356,00 

Ostatní náklady 
 

2 914,00 

Poskytnuté členské příspěvky 500,00 

Poskytnuté příspěvky 500,00 



15 

FINANČNÍ ZPRÁVA SEM v ČR  

Náklady celkem 590 576,89 

  

VÝNOSY  

Tržby z prodeje služeb 21 597,00 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 
 

21 597,00 

Úroky 16,02 

Ostatní výnosy 
 

16,02 

Příspěvek ČCE - KEMP a SJEZD 30 000,00 

Příspěvek ČCE - aktivity KUBA 3 500,00 

Nadační příspěvek LESEM 3 000,00 

Příspěvek Pontes - aktivity KUBA 30 000,00 

Přijaté příspěvky (dary) 11 286,00 

Dary a příspěvky od ČCE 10 000,00 

Příspěvky od účastníku Kemp 86 750,00 

Příspěvek - LESEM 32 000,00 

Přijaté členské příspěvky 7 110,00 

Přijaté příspěvky 
 

213 646,00 

Dotace Nadace TŘ 12 000,00 

Dotace Fasteonpfer 101 607,86 

Dotace MZV 229 500,00 

Dotace MŠMT projekty SEM 49 000,00 

Provozní dotace 
 

392 107,86 

Výnosy celkem 
 

627 366,88 

Hospodářský výsledek 36 789,99 

Výsledek hospodaření celé organizace Náklad Výnos 

SEM v ČR a všechny jeho jednotky 590 576,89 627 366,88 

Hospodářský výsledek byl schválen na Valné schůzi dne 20. 6. 2013 
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM 
 

Nadační fond Věry Třebické–Řivnáčové dlouhodobě podporuje práci 
s mládeží. V loňském roce přispěl na akci Kemp mládeže „Pod jednou stře-
chou“.  
 

Stálá je spolupráce rovněž s Českobratrskou církví evangelickou. I díky její 
podpoře mohl SEM realizovat všechny uvedené akce.  
 

Evangelická-lutherská církev v Bavorsku podpořila programem Fastenopfer 
podpořila ústředí SEM v ČR  
 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo akce a tábory realizo-
vané SEMem v roce 2012. 
 

Projekt  Podpora občanských aktivit církví na Kubě byl podpořen z prostředků 
Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolu-
práce ČR.  
 

Nadace pro radost podpořila „Letní setkání mládeže“ konané na konci srpna v 
Blažkově.  
 

Nechceme rovněž opomenout všechny dobrovolníky, kteří se ochotně zapojo-
vali do příprav akcí. Bez nich bychom nemohli realizovat tolik aktivit.  
 

Díky všem těmto subjektům a spolupracovníkům mohl SEM v ČR i nadále roz-
víjet svou práci s dětmi a mládeží. Děkujeme!    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Občanské sdružení SEM v České republice 
Jungmannova 9 
110 00 Praha 1 

 
Web: www.semcr.cz//E-mail: info@semcr.cz//Skype: sem-kancelar 

IČ: 27 03 12 25//Bankovní spojení: 2700382555/2010  

mailto:info@semcr.cz

