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Cíle občanského sdružení JUMP
Cílovou skupinou, na kterou se občanské sdružení JUMP zaměřuje, jsou
mladí lidé ve věku 15 -25 let. Občanské sdružení JUMP, založené již v roce
2004, jim nabízí smysluplnou možnost využití volného času, pomáhá jejich
osobnostnímu rozvoji, poskytuje jim potřebný prostor pro utváření
vlastního hodnotového systému. Zároveň také umožňuje konfrontaci a
sdílení s názory vrstevníků, čímž významně přispívá k rozvoji sociálních
dovedností mladých lidí.
Občanské sdružení vzniklo z potřeby zaštítit táborovou činnost, kterou
v roce 2001 úspěšně zahájili dobrovolníci z řad pedagogů, psychologů a
pastoračních asistentů, kteří pro mladé lidi začali pořádat letní tábor.
Všechny aktivity občanského sdružení vycházejí z křesťanského pojetí
osobnosti jako bio-psycho-sociálně-duchovní entity. V rámci jednotlivých
programů členové občanského sdružení usilují o to, aby si mladí lidé byli
vědomi své vlastní hodnoty, objevovali a rozvíjeli své schopnosti a nadání,
dokázali žít zdravé mezilidské vztahy založené na vzájemném respektu a
úctě, nacházeli svoje role ve společnosti a své vlastní místo v životě.
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Statutární zástupci občanského sdružení JUMP
Mgr. Jan Serafim Smejkal – předseda
Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. – jednatel

Vedoucí tým projektu JUMP 10
Jednotlivé akce pořádané občanským sdružením JUMP během celého
roku koordinuje a zaštiťuje vedoucí tým. Ten také zodpovídá za přípravu a
průběh letního tábora JUMP.
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, Ph.D.
Mgr. Martina Černá
Ing. Jiří Černý
Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D.

Činnost občanského sdružení JUMP v roce 2010
- dva turnusy letního tábora - JUMP10ML a JUMP10XL
- jarní a podzimní MEZISKOK - setkání účastníků tábora
- víkendový vzdělávací seminář pro dobrovolníky - vedoucí letních táborů
- pravidelná měsíční setkávání na různých místech ČR
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Letní tábor JUMP10ML a JUMP10XL

V roce 2010, jako již od roku 2002, se oba turnusy letního tábora JUMP
konali v areálu karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří, jehož
obyvatelé se aktivně podílejí na zajištění hladkého průběhu tábora.
Kapacita obou turnusů byla letos dohromady 270 účastníků, přesto
nemohli být uspokojeni všichni zájemci. JUMP10ML probíhající ve dnech
25. - 31. 7. absolvovalo 138 mladších účastníků (15-18 let) a na něj ve
dnech 2. - 8. 8. navazoval JUMP10XL, který absolvovalo 132 účastníků (1823 let). Na programovém a technickém zajištění obou běhů tábora se
podílelo 70 dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů, pedagogů,
pastoračních asistentů, řemeslníků, umělců a dalších, kteří moderovali
jednotlivé skupiny, zajišťovali odpolední workshopy (kůlny), přednášky,
hry, výlety...
Program letních táborů je sestavován vedoucím
týmem projektu již během roku a při jeho
promýšlení jsou brány v úvahu specifické potřeby
účastníků v závislosti na jejich věku a osobnostní
zralosti. Programové uspořádání obou běhů je
tedy totožné, turnusy se však navzájem odlišují
probíranými tématy a vzájemným uspořádáním
jednotlivých bodů programu. Vedle tematických
přednášek je pro účastníky tábora vytvořen
prostor k navazování kvalitních mezilidských
vztahů, k rozvoji vlastní kreativity a nechybí ani
čas na různorodé sportovní aktivity.
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Jednotlivé dny JUMPU utváří přednášky na různá témata osobnostní,
sociologická, duchovní či psychologická (vztahy v rodině, emoce,
zodpovědnost k sobě i druhým…). Přednáší je kvalifikovaní odborníci.

Na přednášky následně navazují klany, skupiny cca 10 účastníků, které
jsou během celého týdne neměnné. Mladí lidé mají v klanech příležitost
k otevřené diskuzi, moderované dvojicí vedoucích (kmotrů). V bezpečném
prostředí uzavřené skupiny tak mohou utvářet své názory a postoje a
konfrontovat je s názory a postoji svých vrstevníků. Ke zpracování
jednotlivých témat využívají vedoucí skupin převážně metod zážitkové
pedagogiky. Klan však není jen místem reflexe přednášeného tématu, je
zároveň příležitostí navázat hlubších přátelství, která často přetrvávají i po
skončení letního tábora.
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Odpolední programový blok si klade za cíl dát účastníkům prostor objevit
svá nadání a aktivně relaxovat. Jsou pro ně připraveny různé workshopy
(kůlny), ať už výtvarné, řemeslné, pohybové či jiné. Pod vedením
odborníků si tak mohli na JUMpu vyzkoušet výrobu šperků, uplést košík
z trávy, vyřezat si hračku ze dřeva, vyrobit si
vlastní flétnu anebo bumerang, seznámit se
s brazilskou Capoeirou, naučit se základy
pantomimy či si zatančit břišní tance a další.
Na JUMPU nechyběly ani sportovní
aktivity, nezbytné pro zdravý rozvoj
mladého člověka. Kromě tradičního fotbalu,
volejbalu či tenisu se účastníci pod vedením
učitelů tělesné výchovy a trenérů seznámili
i s méně známými hrami jako je dream
game, americký fotbal apod. Pomyslným
vyvrcholením sportovních aktivit bylo
večerní klání klanů a celoodpolední
sportovně-strategická hra JUMPcross.
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I v letošním roce přijal pozvání na JUMP Víťa Marčík se svým Teátrem, a
tak mělo v pestrém programu tábora své místo také divadlo. Společně
s výlety do okolí a celkovou atmosférou tábora uskutečněného v areálu
barokního karmelitánského kláštera tak přirozeně působíme na kulturní
rozvoj účastníků a prohlubujeme jejich vztah ke kulturnímu dědictví ČR.

Meziskok
Také Meziskoky, víkendová setkání účastníků tábora, si již vytvořily svoji
tradici. Jarní Meziskok se uskutečnil 13. března v Praze Stodůlkách a
podzimní 20. listopadu v Brně Žabovřeskách. Program setkání se podobá
běžnému táborovému dni. Meziskoky jsou mezi účastníky vítanou
příležitostí setkat se s přáteli i během školního roku, pomáhají jim
neztratit ze zřetele to, co společně prožili v létě.

Setkávání během roku
Pravidelná měsíční setkávání, která jsou určená nejen pro účastníky
tábora, probíhala v Praze, Brně a Jihlavě. Ukazuje se, že právě cílová
skupina mládeže ve věku 15 - 25 let velmi vítá a pro svůj osobnostní
rozvoj potřebuje podobná pravidelná setkávání.
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Víkendový vzdělávací kurz vedoucích
V roce 2010 se letního tábora JUMP
účastnilo 52 kmotrů a kmoter dobrovolníků, kteří měli na starosti
jednotlivé skupiny účastníků (klany).
Pro ně byl jako již tradičně týden po
Velikonocích připraven vzdělávací a
formační víkend zaměřený na práci se
skupinou, a to jak po stránce
teoretické, tak i praktické metodou
zážitkové pedagogiky. Celý víkend
proběhl pod vedením psychoterapeutky PhDr. Kateřiny Lachmanové,
ThD. a duchovního Vojtěcha Kodeta,
ThD. Kvalitní příprava dobrovolníků je
nezbytným
předpokladem
pro
úspěšnou práci s mládeží nejen během
JUMPU, ale i v průběhu celého roku.

Hospodářský výsledek za rok 2010
(tisíce Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní (vracení záloh)
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží
(účastnické poplatky)
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

125
398
20
2
11
556

323
67
80
0
470
- 86
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V roce 2010 skončilo
hospodaření našeho sdružení
se ztrátou, která byla pokryta
ze zisku předchozích let.

Děkujeme všem, kteří nás
podpořili finančními dary.
V roce 2010 bylo naše
sdružení podpořeno dotací
MŠMT částkou 80 000,- Kč.

Závěrečné shrnutí
Občanské sdružení JUMP má za sebou již 7 let činnosti. V roce 2010,
stejně jako v letech minulých, pokračovalo v naplňování svých cílů
v oblasti práce s mládeží. Opět se podařilo uskutečnit 2 letní tábory, velký
zájem jsme zaznamenali i o ostatní uskutečněné akce - Meziskoky či
pravidelná měsíční setkávání. Stále vnímáme potřebu mladých lidí naplnit
svůj volný čas smysluplnými činnostmi a v souladu s tím pro ně chceme i
nadále připravovat podobné programy.
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