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(Komise B)
ZPRÁVA O ČINNOSTI
SDRUŽENÍ EVANGELICKÉ MLÁDEŽE
Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s.
Jungmannova 9 • 110 00 Praha 1 • info@semcr.cz • http://www.semcr.cz/
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 SEMu (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 SEMem a ČCE je podepsaná dlouhodobá smlouva a na jednotlivé roky se také podepisují
konkrétnější smlouvy o spolupráci.

Aktivity a projekty SEM
SEM v ČR je pořadatelem již pravidelně konaného Kempu mládeže „Pod jednou střechou“ –
akce pro lidi s různorodými zájmy, s minimálně třemi paralelně probíhajícími kurzy (biblický,
divadelní, fotografický, rugby, cirkus, atp.). Této akce se pravidelně účastní 50 – 60 osob. Akce
má svou vlastní webovou stránku: www.kemp.semcr.cz.
- Na Sjezdu mládeže je pravidelně organizován PUB – nealkoholický, nekuřácký kulturní bar, kde
můžou spolu mladí lidé pobýt po skončení oficiálního programu akce nebo při přestávkách
v programu. Na Sjezdu mládeže je také vždy otevřen stánek SEMu, kde se všichni mohou
dozvědět informace, zaplatit členské příspěvky, případně probrat, co je v jejich organizaci trápí.
- Pod hlavičkou SEM v ČR se také koná Konfiweek a LESEM – týdenní a víkendové akce pro
mladé lidi především z Horáckého a Brněnského seniorátu. Akce podporují sociální růst těchto
dospívajících, jejich vrstevnické sociální vazby a učí je samostatnosti a sebepoznávání.
- SEM v ČR nabízí zaštítění jakýchkoli akcí, které splňují cíle SEM a přispívají k rozvoji mládeže
především v ČCE. Toho využívají některé sportovní turnaje, festivaly i akce menšího rázu, které
potřebují záštitu právnické osoby.
-

V rámci pobočných spolků SEM v ČR probíhají aktivity:
- Moravskoslezský SEM – zastřešuje všechny seniorátní akce pro mládež, které se konají
v Moravskoslezském seniorátu, ať už je pořádá seniorátní odbor mládeže nebo některé další
skupiny aktivních mladých.
- SEM Přátelé Herlíkovic – je aktivní kolem rekreačního objektu církve v Herlíkovicích. Pořádá

1

4. zasedání 34. synodu ČCE (31. 5. – 2. 6. 2018)

TISK 9

brigády, podporuje vícegenerační setkávání, česko-německé vztahy, péči o lokalitu a budovy
rekreačního objektu 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.
- V prosinci 2017 byl založen Brněnský SEM, který by měl zastřešovat akce pořádané pro mládež
v Brněnském seniorátu.

V roce 2016 získal SEM v ČR podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na svou činnost
ve výši 120.450 Kč.
Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové dlouhodobě podporuje práci s mládeží. V roce 2016 také
přispěl na akci Kemp mládeže „Pod jednou střechou“.

Členská základna a výbor SEM v ČR
V lednu 2018 má SEM v ČR 353 členů. Existuje snaha přijímat další členy tak, aby byla evangelická
mládež s činností SEM v ČR identifikovaná.
Valná schůze SEM v ČR proběhla 9. září 2017. Byl na ní zvolen nový výbor spolku. Předsedou se stal
Daniel Marek a místopředsedou Pavel Bláha. Výbor se schází 4x – 6x ročně. Od února 2018 také
ve spolku funguje zaměstnankyně – vedoucí kanceláře Eliška Barotová.

Dne 2. března 2018

Daniel Marek, předseda SEM v ČR
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