JUMP
občanské sdružení

Výroční zpráva 2008

Historie a poslání
Občanské sdružení JUMP
vzniklo v roce 2004, aby
zaštítilo v té době již tříletou
úspěšnou táborovou činnost
skupiny dobrovolníků z řad
pracovníků s mládeží –
psychologů,
pedagogů,
pastoračních pracovníků 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-sociálněduchovní entity. Svými aktivitami vytváříme prostor pro to, aby se
uskutečňoval náš cíl, jímž jsou mladí dospívající a dospělí lidé, kteří:
• mají pozitivní vztah k sobě samým;
• jsou si vědomi vlastních talentů,
rozvíjí 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.
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Statutární zástupci občanského sdružení JUMP:
Mgr. Jan Serafim Smejkal – předseda
Ing. Vojtěch Kodet – jednatel
Vedoucí tým projektu JUMP 08
- v jeho myslích, hlavách a počítačích vzniká program JUMPu a
zajišťuje jeho realizaci.
Vojtěch Cyril Kodet, ThD.
ThLic. Tomáš Holub, ThD.
PhDr. Kateřina Lachmanová, ThD.
ThLic. Michael Špilar
Mgr. Jan Serafim Smejkal
Mgr. Josef Jeroným Ertelt
ThLic. Krzysztof Dedek
Mgr. Barbora Betincová
Mgr. Martin Betinec, PhD.
Mgr. Martina Černá
Ing. Jiří Černý
Mgr. Jana Kodetová
Ing. Vojtěch Kodet
Činnost v roce 2008
•
•
•
•

JUMP ML a XL - letní tábory pro mládež
Meziskok - jarní a podzimní setkání účastníků tábora
Pravidelná setkávání během roku
Vzdělávací víkendový seminář pro vedoucí

JUMP08ML a JUMP08XL
Letní tábory JUMP se uskutečnily opět v areálu kláštera karmelitánů v
Kostelním Vydří, jehož obyvatelé se aktivně podílejí na zajištění
hladkého průběhu tábora. Kapacita obou turnusů byla letos
dohromady 276 účastníků, přesto nemohli být uspokojeni všichni
zájemci. JUMP08XL probíhal od 26. července do 1. srpna a
absolvovalo jej 139 účastníků ve věku 18-23 let. JUMP08ML
navazoval v termínu od 3. srpna do 9. srpna a absolvovalo jej 137
účastníků ve věku 15-18 let.
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JUMP proběhl díky řadě
dobrovolníků: přenášejících,
vedoucích skupin, vedoucích
workshopů (kůlen), hudební
skupiny a lidí podílejících se
na technickém a provozním
chodu táborů, přičemž v roce
2008 se jich do projektu
zapojilo 77.
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. V rámci programu
je dáván prostor také pro vzájemné poznávání a navazování vztahů i
na využití kreativního a intelektuálního potenciálu účastníků.

Programové prvky JUMPu:
Přednášky: Kvalifikovaní odborníci přednášeli aktuální témata pro
dospívající mládež, např. o sebepoznání, sebepřijetí, vztazích,
partnerství a sexualitě, emocích, rozlišování mezi dobrem a zlem,
závislostech a další.
Klany: Účastníci se podle
věku dělili do skupin o cca 10
členech. Každý takovýto klan
měli na starost vedoucí
skupiny „kmotr s kmotrou“,
kteří
moderovali
diskuzi
ve skupině a technikami
zážitkové pedagogiky spolu
s účastníky rozvíjeli témata
z přednášek.
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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 korekci. Práce ve skupinách posilovala sociální
kompetence členů a rozvíjela jejich komunikační dovednosti.
Kůlny: Na každém JUMPím
turnusu se po tři odpoledne
věnovali
účastníkům
ve
workshopech
(kůlnách)
zkušení řemeslníci, umělci a
pedagogové, pod jejichž
vedením
objevovali
své
talenty, zručnost a kreativitu.
Měli možnost si vyzkoušet
např. pletení košíků z trávy a
vrbového proutí, síťování,
drátování, malování na textil,
aranžování květin, dřevořezbu, výrobu šperků, svíček, ikon, fléten,
hlavolamů či bumerangů, lukostřelbu, lasování, pantomimu
či hebrejské tance.
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
své
schopnosti
spolupráce s ostatními. Vedle
fotbalu, volejbalu, frisbee či
dream game to bylo i tradiční
klání klanů a JUMPcross.
Součástí programu každého tábora byly i výlety do okolí.
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Kulturní rozvoj: Lokalizace
letních táborů JUMP v areálu
pozdně barokního kláštera
karmelitánů nenásilně přispívá
k posilování a prohlubování
vztahu
účastníků
ke
kulturnímu
dědictví
ČR.
Tábor navštívil také Víťa
Marčík se svým Teátrem a
sehrál jednu ze svých
autorských her.

Meziskok
Meziskoky jsou podzimní a jarní setkání účastníků JUMPů a mezi
účastníky letních táborů se setkávají s velkým ohlasem, staly se pro
ně událostí, za kterou cestují z celé republiky. Jarní meziskok,
realizovaný v sobotu 8. března v Brně, dal prostor pro setkání
účastníků letních táborů předchozích ročníků. Podzimní setkání, které
se uskutečnilo v sobotu 15. listopadu také v Brně, bylo z kapacitních
důvodů omezeno pouze pro účastníky JUMPů08. Program setkání
kopíruje běžný JUMPí táborový den.

Pravidelná setkávání během roku
Pravidelná měsíční setkávání nejen účastníků, ale i dalších příznivců
a zájemců probíhala ve spolupráci s řádem karmelitánů v centru
Prahy v kostele sv. Havla. Podle toho se nazývají Večery u Havla.
Pravidelná činnost zaměřená především na cílovou skupinu mládeže
je hodnotným přínosem pro tuto věkovou kategorii.
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Vzdělávací víkendový seminář pro vedoucí
Vzdělávací víkendový seminář pro
dobrovolníky podílející se na realizaci
letních táborů JUMP proběhl pod
vedením psychoterapeutky PhDr.
Kateřiny
Lachmanové,
ThD.
a
duchovního Vojtěcha Kodeta, ThD.
v termínu 28. - 30. března 2008
v karmelitánském klášteře v Kostelním
Vydří. Seminář se věnoval tématu
práce s malou skupinou a technikám
zážitkové
pedagogiky.
Kvalitní
příprava je jedním z předpokladů
úspěšného zvládání práce s mládeží
při pořádání nejen letního tábora.

Hospodářský výsledek za rok 2008
(tisíce Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní (vracení záloh)
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží
celkem (účastnické poplatky)
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Ostatní výnosy celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

V roce 2008 díky darům a dotaci
skončil hospodářský výsledek se
ziskem, který bude v následujícím
roce použit ve prospěch pořádání
akcí našeho sdružení, zejména
letních táborů pro mládež JUMP.

136
391
0
2
6
535

Děkujeme všem, kteří nás
podpořili konkrétními finančními
dary. Za přidělenou dotaci
90 000 Kč děkujeme MŠMT ČR.

396
147
90
1
634
99
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Závěrečné shrnutí
V pátém roce své existence
občanské sdružení JUMP
pokračovalo v rozvíjení svého
hlavního záměru v oblasti
volnočasových aktivit pro
mládež. Opět se úspěšně
podařilo
uskutečnit
dva
turnusy
letního
tábora.
Pravidelná celoroční činnosti
sdružení s pořádáním akcí
Meziskok, Večery u Havla či
vzdělávací setkání vedoucích
vznikly jako přímá reakce na
potřeby mladých lidí, s nimiž jsme se setkali a setkáváme. V souladu
s naším posláním chceme v našich aktivitách pokračovat i nadále.
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