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(Komise B)
ZPRÁVA SDRUŽENÍ EVANGELICKÉ MLÁDEŽE
Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s.
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IČ: 270 31 225 • číslo účtu: 270 038 2555 / 2010

Sdružení evangelické mládeže je spolek založený roku 2006 pro práci s mládeží v rámci
Českobratrské církve evangelické. Jeho posláním je být platformou pro aktivity mládeže – poskytovat
právní zaštítění pro získávání grantů, možnosti uzavírat smlouvy na akcích (smlouvy o darech apod.).
Je to prostor, ve kterém může evangelické mládež vytvářet činnosti, plnící cíle SEM (rozvíjet práci
s mládeží v ČCE, oslovovat i necírkevní mládež, předávat evangelium).

Členství v České radě dětí a mládeže
SEM v ČR je členem České rady dětí a mládeže. Členství zajišťuje mnohé výhody, jako např.
automatické úrazové pojištění účastníků akcí pořádaných SEM, výhodné pojištění zaměstnance SEM,
možnost být informován o mnohých jednáních ČRDM, tisk propagačních letáčků a průkazek, možnost
prezentovat činnost SEM v časopisech Archa a Adam vydávaných ČRDM.

Smlouvy mezi SEM a ČCE
Mezi SEM a ČCE je podepsaná dlouhodobá smlouva o vzájemné spolupráci.

Aktivity a projekty SEM
SEM v ČR nabízí zaštítění jakýchkoli akcí, které splňují cíle SEM a přispívají k rozvoji mládeže
(především) v ČCE. Tohoto využívají některé sportovní turnaje, festivaly i akce menšího rázu, které
potřebují záštitu právnické osoby.
SEM v ČR již pravidelně organizuje akce jako např. Kemp mládeže „Pod jednou střechou“
ve Strmilově, zastřešuje různé festivaly (prostějovský, čáslavský), tábory (strašnický).
V loňském roce spolupracoval na rozdělování minigrantů v rámci projektu Venite – finanční dotace
byly určeny na aktivity sborových mládeží.
V loňském roce byl SEM v ČR úspěšným žadatelem o dotace u několika donátorů – největší dotaci
na aktivity v průběhu celého roku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (cca 153 tisíc
Kč), další dotace na konkrétní aktivity poskytlo několik menších nadačních fondů, místní samosprávy
a Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové.
Díky dotaci z rozvojových projektů ČCE vydal SEM v ČR publikaci „Na lovu perly“ – příručka
pro tvorbu interaktivních programů na schůzkách mládeže, na jejímž vzniku se podílelo několik farářů
a farářek ČCE.
V rámci pobočných spolků SEM v ČR probíhají aktivity:
-

-

Moravskoslezský SEM – zastřešuje akce pro mládež v Moravskoslezském seniorátu
SEM Přátelé Herlíkovic – je aktivní kolem rekreačního objektu církve v Herlíkovicích
SEM Slunečnice – hlavní činností je organizace dětského volnočasového kroužku, zaměřený
na ekologii a venkovská řemesla. Funguje v Horní Krupé, spolupracuje se ZŠ Dolní Krupá
a Chaloupky, o.p.s.
Brněnský SEM - zastřešuje akce pro mládež v brněnském seniorátu.
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Členská základna a výbor SEM v ČR
V březnu 2020 má SEM v ČR 416 členů. Existuje snaha přijímat další členy tak, aby byla evangelická
mládež s činností SEM v ČR identifikovaná.
Výkonný výbor spolku SEM v ČR je volen vždy na dva roky, nový výbor byl zvolen v září 2019,
s předsedou Danielem Markem a místopředsedou Jakubem Hromádkou.

Dne 1. března 2020 za SEM v ČR

Daniel Marek, předseda
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