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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 2006
V průběhu roku 2006 jsme byli svědky rozvoje trendu patrného již z minulých let nárůstu počtu zájemců o činnost o. s. JUMP. Přestože již od roku 2005 pořádáme dva
turnusy tábora, stále není v našich možnostech uspokojit všechny zájemce. V minulém
roce jsme evidovali 390 zájemců, přičemž kapacita obou turnusů byla 260 účastníků
(přihláška z webu sdružení musela být stažena po dvou dnech). JUMP rozvíjel již
pětiletou zavedenou tradici a místem svého konání zůstal i v roce 2006 věrný Klášteru
karmelitánů v Kostelním Vydří, jehož obyvatelé se měrou stále hojnější podílejí na
zajištění hladkého průběhu tábora.
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. Na podzimní Meziskok, na jehož zajištění se podílel třicetičlenný
tým, přijelo 143 účastníků.
Od podzimu začalo o. s. JUMP rozvíjet novou aktivitu – pravidelná setkání jedenkrát za
měsíc, „Večery u Havla“.
Velmi pozitivní posun nastal v oblasti prezentace činnosti o. s. JUMP, a to zejména
v zájmových informatoriích (časopis Effatha, webové stránky: www.vira.cz, www.kna.cz,
www.cho.cz). Zlepšily se i naše fundraisingové dovednosti, což má velmi pozitivní
dopad na rozvíjení činnosti sdružení.
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Zodpovědní:
o. s. JUMP:
Mgr. Jan Smejkal – předseda
Mgr. Martin Betinec – místopředseda
Ing. Vojtěch Kodet – jednatel
Vedoucí tým projektu JUMP 06 - 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 ThD.
– hlavní vedoucí, přednášející
Kateřina Lachmanová, ThD., PhLic.
– příprava programu, přednášející, vedení „kmotrů“
Michal Špilar,ThLic
– hudba, přednášející
Mgr. Josef Jeroným Ertelt
– úsek stravování, přednášející, vedení „kmotrů“
Mgr. Martin Betinec
– sportovní aktivity, přenášející, příprava programu
Mgr. Barbora Betincová
– kulturní aktivity, přenášející
Ing. Vojtěch Kodet
– administrace
Mgr. Jan Smejkal
– technicko-provozní úsek, přednášející
Mgr. Krzysztof Dedek
– dokumentace, „kůlny“, přenášející
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PROJEKT JUMP 06 a JUMP XL 06
Oba turnusy letního tábora proběhly opět v areálu karmelitánského kláštera v
Kostelním Vydří. JUMP XL 06 probíhal od neděle 30. července do soboty 5. srpna.
Zúčastnilo se ho 132 mladých lidí ve věku mezi 17-23 roky. JUMP 06 bezprostředně
navazoval v termínu pondělí 7. do neděle 13. srpna. Zúčastnilo se ho 127 mladých
ve věku 15-18 let.
Aktivity o. s. JUMP jsou založeny na činnosti dobrovolníků (vedoucích skupin
„kmotrů“, přenášejících, hudební skupiny, vedoucích workshopů „kůlen“, technickoprovozní skupiny), v roce 2006 se jich do projektu zapojilo 63 ve věku 18-66 let.
Při přípravě jednotlivých turnusů letního tábora JUMP organizátoři reflektují potřeby
a stupeň osobnostního rozvoje dané věkové skupiny účastníků. Struktura dne je na
obou turnusech totožná, odlišný je tématický záběr přednášek a uspořádání
jednotlivých programových prvků v průběhu týdne. Mladší věkové skupině je dáván
větší prostor pro vzájemné poznávání a navazování vztahů. Na JUMPu XL 06
klademe důraz rovněž na využití intelektuálního potenciálu účastníků (většina z nich
studuje VŠ).
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PŘEDNÁŠKY
jsou výchozím bodem dopoledního programu. Témata v nich probíraná jsou
rozvíjena v tzv. polednicích, dobrovolných přednáškách v polední pauze. „Klekánice“
jsou zaměřeny na uvedení účastníků do večerních spirituálních aktivit.
Přednáškovou činnost na JUMPech vykonávají kvalifikovaní odborníci, převážně
z pomáhajících profesí.
Z témat uvádíme: Sebepřijetí, Partnerství a sexualita, Vztahy, 4 lásky, Reflexe
biblických textů, „Bílý králík“ aneb kdo vytrvá, dojde cíle, Emoce, Povolání člověka,
Učednictví, „Šedá zóna“ – aneb rozlišování mezi dobrem a zlem.
Důležitým prvkem programu byla přednáška s diskuzí s plk. Jiřím Komorousem a
jeho kolegy z Národní protidrogové centrály.
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
témata z 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
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přátelských vztahů mezi členy skupiny, k jejich osobnímu sdílení. V neposlední řadě
sloužil také jako přijímající bezpečné prostředí poskytující členům oporu a zároveň
postojovou korekci. Práce ve skupinách posilovala sociální kompetence členů a
rozvíjela jejich komunikační dovednosti.
KŮLNY
Po tři odpoledne se účastníkům věnovali ve workshopech, „kůlnách“, zkušení umělci
a pedagogové, pod jejichž vedením objevovali své talenty, zručnost a kreativitu.
Měli možnost si vyzkoušet: výrobu svíček, malbu na sklo, pletení košíků z trávy a
vrbového proutí, háčkování, pletení sítí, výrobu hodin, ikon a polštářků, sypanou
batiku, dřevořezbu, bubnování, hebrejské a břišní tance, hlavolamy a rébusy.
Tvořivé kůlny doprovázely kůlny diskusní. Z nich uveďme: Jak přežít v extrémních
situacích aneb vyprávění polárníka, možnosti zapojení do aktivit mezinárodní
organizace Youth With The Mission, expedice Aljaška.
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Tělesný rozvoj patří k celistvému růstu osobnosti mladého člověka, poskytli jsme
proto účastníkům JUMPu dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití, při kterém
zároveň rozvíjeli schopnost spolupráce s ostatními účastníky: fotbal, volejbal,
lukostřelba, lakros, slaňování, JUMPcross (celodenní orientační hra).
JUMP, občanské sdružení, Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice, jump.os@centrum.cz, č.ú.: 1521004001/2400

6

Podnikli jsme také několik výletů: odpolední seznamovací výlet do okolí Kostelního
Vydří spojený s koupáním, návštěvu kláštera bosých karmelitek v Dačicích spojenou
s diskuzí se sestrami, návštěvu terapeutické komunity Podcestný mlýn pro drogově
závislé.
KULTURNÍ ROZVOJ
Lokalizace letních táborů JUMP v areálu pozdně barokního kláštera karmelitánů
přispívá k nenásilnému posilování a prohlubování vztahu účastníků ke kulturnímu
dědictví ČR. Členové řádu karmelitánů seznámili účastníky s historií místa a jeho
významem pro utváření okolní krajiny i života místní komunity.
Tábor navštívil potulný umělec Víťa Marčík se svým Teátrem. Spolu s dobrovolníky
z řad účastníků sehrál svoji autorskou hru Robinson.

PROJEKT „MEZISKOK“
Jarní meziskok, realizovaný 25. března dal prostor pro setkání účastníků letních
táborů předchozích ročníků. Podzimní setkání bylo z kapacitních důvodů omezeno
pouze pro účastníky JUMPu 06. Program setkání kopíruje běžný JUMPí den.
Přednášku pronesla Kateřina Lachmanová na adventní téma „Kristo čtvero příští“.
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PROJEKT „VEČERY U HAVLA“
V tomto roce se činnosti sdružení otevřely nové možnosti v souvislosti s činností
Řádu karmelitánů v centru Prahy, v kostele sv. Havla. Dostupnost místa a
dostatečné prostory jsou zázemím pro realizaci pravidelné činnosti, která do aktivit
sdružení nebyla dosud zakomponována.
Dosavadní činnost sdružení se z kapacitních důvodů omezovala pouze na
jednorázové aktivity, opakující se v ročních intervalech. Projekty o. s. JUMP tak
přinášely pouze krátkodobý efekt. Nynější pravidelná činnost, uskutečňovaná
v kratších měsíčních intervalech, slibuje pro účastníky trvalejší přínos.

VZDĚLÁVACÍ VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ SKUPIN NA JUMPU 06
Proběhl pod vedením psychoterapeutky Kateřiny Lachmanové a duchovního
Vojtěcha Kodeta v termínu 28. -30. dubna v karmelitánském klášteře v Kostelním
Vydří. Seminář, zacílený na sebezkušenost vedoucích skupin, se věnoval tématu
práce s malou skupinou a technikám zážitkové pedagogiky.
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Příjmy
Položka
Převody a vyrovnání
Účastnické poplatky
Úroky
Dary

Kč
83 034
250 920
74
46 200

Položka
Služby
Materiál
Jídlo
Cestovné
Ostatní

Výdaje
Kč
197 250
75 650
55 492
281
3 849

Celkem
Výsledek 2006:

380 229
-36 166

Celkem
Celkový zůstatek:

332 522
47 707

Stejně jako v roce 2005 je zjevně nepotěšující zprávou další snížení rezerv, které
byly vyzískány díky příspěvkům v minulých letech. V tomto stavu nám opětovně vyšli
vstříc zástupci Kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří a kromě vysoké personální
spolupráce je i poskytnutí areálu projevem spoluúčasti na realizaci projektu
sdružení.
Poděkování patří také těm, kteří nás podpořili konkrétními finančními dary.
Především díky uvedené dobrovolnosti celkové výdaje zůstávají na nízké úrovni,
denní náklady na jednoho účastníka letního tábora tak činily pouze neuvěřitelných
85,- Kč.
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Současně však můžeme s potěšením konstatovat změny na poli fundraisingu, které
nastaly v samotném závěru roku 2006 a pozitivně se odrazí v situaci a možnostech
sdružení pro následující rok.
V neposlední řadě i v této kapitole je nutno uvést obětavost a nezištnost celého
širokého realizačního týmu, který opětovně svoje zapojení přijal jako dobrovolnickou
činnost.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Ve třetím roce své existence o. s. JUMP úspěšně pokračovalo v rozvíjení svého
hlavního záměru v oblasti volnočasových aktivit pro mládež. Opět jako v roce 2005
se nám podařilo uskutečnit dva turnusy letního tábora. Zahájením projektu „Večery u
Havla“ jsme položili základy pravidelné celoroční činnosti sdružení.
S potěšením pozorujeme vývoj sdružení, které začínalo s jediným, z dnešního
pohledu skromným, cílem: zaštítit pořádání letního tábora pro dospívající mládež.
Ostatní programy - jako Meziskok, Večery u Havla, vzdělávací setkání vedoucích
skupin vznikly jako reakce na potřeby mladých lidí, s nimiž jsme se setkali a
setkáváme. S chvěním a odhodlaností očekáváme výzvy a příležitosti, které před
námi stojí, a věříme, že se jich budeme umět zhostit v souladu s naším posláním.
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