JUMP, občanské sdružení

Výroční zpráva 2005

Historie a poslání

Občanské sdružení JUMP vzniklo v roce 2004, aby institucionálně zaštítilo v té době již
tříletou úspěšnou táborovou činnost skupiny dobrovolníků z řad pracovníků s mládeží –
psychologů, pedagogů, duchovních a vysokoškolských studentů příslušných oborů.
Tato spontánně utvořená skupina reagovala na nedostatek nabídky volnočasových
aktivit pro mládež, které by poskytovaly mladým lidem bezpečný prostor pro
sebepoznání a všestranný osobnostní rozvoj.
Vycházíme z křesťanského pojetí osobnosti jako bio-psycho-sociálně-duchovní entity.
Svými aktivitami vytváříme v JUMPu prostor pro to, aby se uskutečňoval náš vrcholný
cíl, jímž jsou mladí dospívající/dospělí lidé, kteří:
− mají pozitivní vztah k sobě samým
− jsou si vědomi vlastních talentů, rozvíjejí je ve prospěch svůj i prospěch ostatních
členů lidské komunity
− jsou schopni navazovat zdravé vztahy, založené na svobodě a zodpovědnosti, přijetí
a důvěře
− hledají a nalézají své zakotvení v životě a ve světě
− mají v úctě kulturní dědictví České republiky a pečují o ně
Připravujeme a realizujeme letní tábory pro mládež, tzv. JUMPy, jarní a podzimní
setkání účastníků tábora, tzv. Meziskoky. Pořádáme též vzdělávací víkendové semináře
pro dobrovolníky, podílející se na realizaci letních JUMPů.
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Celkové zhodnocení činnosti za rok 2005
V průběhu roku 2005 vzrostl zájem o činnost sdružení z řad mladých lidí, kteří by se
rádi zúčastnili našeho letního tábora. Z kapacitních důvodů jsme, bohužel, nemohli
uspokojit všechny zájemce. V karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří jsme ale již
získali spolehlivé zázemí pro svou činnost, při nárůstu počtu dobrovolníků jsme proto v
roce 2005 mohli uspořádat již dva turnusy letních JUMPů.
Podzimní a jarní setkání účastníků JUMPů, tzv. Meziskoky, se mezi účastníky letních
táborů setkávají s velkým ohlasem, staly se pro ně událostí, za kterou cestují do Prahy
často z velké dálky. Další pozitivní zprávou je, že i během školního roku spolu zůstávají
účastníci JUMPů a dobrovolníci ve spojení a z vlastní iniciativy pořádají neformální
přátelská setkání, výlety ap.
V průběhu roku 2OO5 se mírně pozměnilo složení vedoucího týmu projektu JUMP 05:
odešel z něj zakládající člen "dobrovolného sdružení JUMP" Mgr. Jaroslav Pixa, na
jehož místo nastoupil Mgr. Josef Ertelt.
Rezervy máme stále v oblasti fundraisingu a ve vyjasňování kompetencí a úkolů
aktivních členů v rámci o. s. JUMP. Postupně ale pracujeme také na odstraňování
těchto batolecích neduhů a usilujeme o růst "vnitřku" o. s. JUMP, neboť péče o vnitřek
je viditelná na průběhu a kvalitě naší činnosti směřující ven, kvůli níž o. s. JUMP
vzniklo. Do budoucna bychom ve svém společném vnitřním růstu chtěli pokračovat –
aby si byl každý z členů o. s. vědom, jaké místo v JUMPu má a aby v něm měl pro svou
JUMPí činnost skutečné zázemí.
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Zodpovědní:
o. s. JUMP:
P. Mgr. Jan Smejkal – předsedal
Mgr. Martin Betinec - místopředseda
Ing. Vojtěch Kodet – jednatel
Vedoucí tým projektu JUMP 05 - v jeho myslích, hlavách a počítačích vzniká program
JUMPu, nesou na srdci a na ramenou ideu JUMPu a její realizaci. Jelikož mají srdce
dostatečně široká, nesou v nich také všechny dobrovolníky a účastníky. V případě
potřeby je ovšem (s)nesou (alespoň někteří) také na zádech…
Vojtěch Kodet
– hlavní vedoucí, přednášející
Kateřina Lachmanová, ThD., PhLic.
– příprava programu, přednášející, vedení „kmotrů“
Michal Špilar,ThLic
– hudba, přednášející
Mgr. Josef Ertelt
– úsek stravování, přednášející, vedení „kmotrů“
Mgr. Martin Betinec
– sportovní aktivity, přenášející, příprava programu
Mgr. Barbora Betincová – kulturní aktivity, přenášející
Ing. Stanislav Michal
– administrace
Mgr. Jan Smejkal
– technicko-provozní úsek, přednášející
Mgr. Krzysztof Dedek
– dokumentace, „kůlny“, přenášející

PROJEKT JUMP 05 a JUMP XL O5
Oba turnusy letního tábora proběhly již tradičně v areálu karmelitánského kláštera v
Kostelním Vydří. JUMP XL 05 proběhl od 31. července do 6. srpna. Zúčastnilo se ho
123 mladých lidí ve věku 18-23 roků. JUMP 05 bezprostředně navazoval v termínu 8.
do 14. srpna a zúčastnilo se ho 125 mladých ve věku 15-18 roků.
JUMP stojí každoročně na činnosti dobrovolníků (vedoucích skupin „kmotrů“,
přenášejících, vedoucích workshopů „kůlen“, technicko-provozní skupiny), v letošním
roce se do projektu zapojilo 65 lidí ve věku 18-65 roků.
Program obou turnusů se v detailech lišil, co do hloubky a obsahu byl uzpůsoben tak,
aby těšil a obohacoval tu věkovou skupinu mladých lidí, která se do Kostelního Vydří
sjela. Struktura programu byla nicméně obdobná: během dopoledne přednáška a
následné práce ve skupinkách – „klanech“, po dobrém obědě a potřebné siestě
(vytrvalci si během ní ovšem mohli zasportovat nebo se zúčastnit dobrovolné
"polednice" – přednášky, prohlubující téma dne) nastal čas "kůlen" – tvořivých
workshopů. Spotřebovanou energii jsme po kůlnách doplnili večeří a pak již následoval
pestrý večerní program, při němž se střídalo ztišení v místním chrámu s koncertem či
např. "kláním klanů" – pohybovou soutěží. Denní program zpestřovaly také výlety,
divadelní představení nebo např. JUMPcross – celodenní bojová hra.
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PŘEDNÁŠKY
vytvářely podstatnou část dopoledního programu. Tématům přínosným pro mladé lidi se
v nich věnovali pozvaní odbornic. Podněcovali účastníky i realizátory projektu
k zamýšlení se nad sebou samými a nad světem kolem. Dodávaly jim tím také materiál
k následné diskuzi ve skupinách.
Z témat přenášek uvádíme: JUMP 05 pro mladší: „Co tu hledáš“ – orientace v osobních
motivacích, Partnerství a sexualita, Reflexe biblických textů, „Minout se cílem“ – hledání
smyslu života, Emoce; JUMP XL pro starší: Povolání člověka, Vize partnerství, Bůh
Hebreů vs. Baal, Liturgie, Postoje ke zlu.
KLANY
Účastníci se podle věku dělili do skupin – „klanů“ o cca 10ti členech. O každý klan
pečoval „kmotr s kmotrou“ – vedoucí skupiny, kteří moderovali diskuzi ve skupině,
technikami zážitkové pedagogiky či např. psychodramatu rozvíjeli spolu s účastníky
téma s přednášek. Byli svým „klanitům“ také emocionální oporou a v průběhu celého
týdne jim byli k dispozici k individuálním rozhovorům.
Kromě funkce komunikačního prostoru k hlubší společné reflexi témat přednášek a k
otevřené diskuzi byl každý klan také místem příhodným k navázání užších přátelských
vztahů mezi členy skupiny, k jejich osobnímu sdílení. V neposlední řadě sloužil také
jako přijímající bezpečné prostředí poskytující členům oporu a zároveň postojovou
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korekci. Práce ve skupinách posilovala sociální kompetence členů a rozvíjela jejich
komunikační dovednosti.
KŮLNY
Odpoledne vyplňovali účastníci tvořivě, pod vedením zkušených umělců a pedagogů se
jim prací ve workshopech otevírala možnost objevovat své talenty a zručnost; prožít
uspokojení z vlastní tvorby a vyzkoušet si práci v týmu.
Měli možnost si vyzkoušet: výrobu svíček, malbu na hedvábí, tkaní, tisk na textil,
drátkování, aranžování květin, košíkářství, řezbářství, výrobu ikon, hlavolamy a rébusy,
ornitologie, práci se včelami, břišní tance. Mohli se také zapojit do úprav klášterního
areálu a zúčastnit se hudební a novinářské kůlny.
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Tělesný rozvoj by měl jít ruku v ruce s duševním, poskytli jsme proto účastníkům
JUMPu dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití, při kterém zároveň rozvíjeli
schopnost spolupráce s ostatními účastníky: fotbal, volejbal, ping-pong, lukostřelba,
lakros, slaňování, JUMPcross (celodenní orientační hra).
Podnikli jsme také několik výletů: celodenní výlet do okolí Kostelního Vydří spojený s
plněním zadaných úkolů, návštěva kláštera bosých karmelitek v Dačicích spojená s
diskuzí se sestrami, návštěva terapeutické komunity pro drogově závislé Podcestný
mlýn a exkurze do dačické hasičské zbrojnice
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KULTURNÍ AKTIVITY
V průběhu tábora jsme shlédli představení Teátru Víti Marčíka a uspořádali večer
talentů, kde účastníci tábora prezentovali své výtvory z kůlen.

PROJEKT MEZISKOK
V listopadu jsme uspořádali setkání účastníků JUMPu 05 a JUMPu XL 05. Setkání
proběhlo v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 5 – Nových Butovicích. Tuto akci,
jejíž struktura kopíruje běžný JUMPí den (tzn. přednáška, sdílení ve skupinkách, oběd,
workshopy, bohoslužba, večeře) navštívilo cca 115 účastníků obou turnusů letního
tábora JUMP 05.

VZDĚLÁVACÍ VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ SKUPIN NA JUMPU 05
Proběhl pod vedením psychoterapeutky Kateřiny Lachmanové a pedagogů Libora a
Marie Širůčkových 1. - 3. dubna v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Seminář
se věnoval tématu práce s malou skupinou a technikám zážitkové pedagogiky.
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Ekonomická stránka o. s. JUMP byla významně pozitivně ovlivněna několika faktory.
K realizaci jednotlivých aktivit se opět podařilo získat řadu dobrovolných
spolupracovníků, za jejichž nasazení a obětavost srdečně děkujeme. Poděkování patří
také těm, kteří nás podpořili konkrétními finančními dary. V neposlední řadě Klášteru
karmelitánů v Kostelním Vydří, který kromě komplexu budov a pozemků poskytoval také
technickou podporu. Díky těmto příznivým okolnostem se podařilo realizovat všechny
aktivity z vlastních zdrojů a darů drobných sponzorů bez podpory grantů a dotací. Denní
náklady na jednoho účastníka letního tábora (tedy cílového účastníka všech našich
aktivit) tak činili pouze neuvěřitelných 171,- Kč.
Příjmy
Položka
Převody a vyrovnání
Úroky
Sponzoři
Příspěvky - kmotři
Příspěvky - účastníci

Kč
94 302,84
78,89
15 000,00
30 294,00
240 600,00

Celkem
Výsledek - zůstatek

380 275,73
83 034,09

Výdaje
Položka
Investice
Režie
Náklady na účet
Poštovné
Stravování
Kůlny
Ostatní
Prezentace
Celkem

Kč
6 002,00
8 362,00
1 975,14
2 062,50
224 859,00
10 295,50
34 441,00
9 244,50
297 241,64
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Nepotěšující zprávou je snížení rezerv, které byly vyzískány díky příspěvkům
v minulých letech. Dalším faktorem, který v budoucnu zatíží rozpočet, je potřeba podílet
se na nákladech spojených s údržbou areálu Kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří a
stejně tak není možné nadále spoléhat na vysokou účast dobrovolníků při realizaci
činnosti sdružení.
Před zodpovědnými sdružení je tedy úkol a povinnost rozvinutí snah v oblasti získávání
grantů a dotací ze státních i nestátních zdrojů a rozvinutí fundraisingu.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
JUMP o. s. druhým rokem své existence úspěšně rozvinulo činnost v oblasti
volnočasových aktivit pro mládež, za jejichž účelem bylo založeno. Oproti roku 2004 (a
předcházejícím ročníkům) se podařilo uskutečnit dva turnusy tábora a věkovým
rozdělením zefektivnit práci pro mládež. Rovněž návazná činnost během roku byla
rozvinuta. Dokladem dobrého kontaktu s mládeží je i rychlost s jakou se účastníci
přihlašují na letní tábor JUMP: v průběhu 10 dní přišlo víc přihlášek, než bylo možno
pokrýt kapacitou tábora. Tato skutečnost klade na zodpovědné činitele sdružení nárok
v efektivitě práce a zavazuje je k zodpovědnému nakládání s důvěrou, které se aktivity
občanského sdružení JUMP těší.
JUMP, občanské sdružení, Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice, jump.os@centrum.cz, č.ú.: 1521004001/2400
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