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ZPRÁVA O ČINNOSTI
SDRUŽENÍ EVANGELICKÉ MLÁDEŽE
Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s.
Jungmannova 9 • 110 00 Praha 1 • info@semcr.cz • http://semcr.cz/
IČ: 270 31 225 • číslo účtu: 2700382555/2010

Milí synodálové, bratři a sestry,
rád bych Vás informoval o dění ve Sdružení evangelické mládeže, známé pod zkratkou SEM v ČR,
z. s.

Smlouvy mezi SEM v ČR, z. s. a ČCE
Nadále je v platnosti dlouhodobá smlouva a je přislíbena smlouva o spolupráci na rok 2017.

Aktivity a projekty SEM v ČR, z. s.
a

Kemp mládeže „Pod jednou střechou“
SEM již pošesté zorganizoval akci Letní kemp mládeže „Pod jednou střechou“. Na jednom místě
ve stejné době probíhaly tyto 3 kurzy: cirkus, ragby a výtvarný kurz. Celkem se Letního kempu
mládeže v roce 2016 zúčastnilo 40 mládežníků (z toho 8 mládežníků z Ukrajiny). V rámci kempu
si mládežníci kromě zmíněných kurzů vybírali z nabídky bohatého doprovodného odpoledního
programu. V neposlední řadě probíhal v několika večerních setkáních společný biblický program.
Nyní připravujeme 7. ročník. Akce má svou vlastní webovou stránku: www.kemp.semcr.cz
a stránku na facebooku.

b

Sjezd (nejen) evangelické mládeže
V rámci Sjezdu mládeže mohli účastníci večer opět navštívit nealkoholický bar „PUB“. V tomto
„baru“ mohou účastníci trávit čas po skončení programu. Jsou zváni k poslechu hudby (živé
i reprodukované), mohou si za malý poplatek koupit něco k jídlu a pití, zahrát si s kamarády
deskové hry nebo jen tak posedět a popovídat si. PUB se díky své příjemné atmosféře tradičně
těší vysoké návštěvnosti.

c

S Biblí v ruce – biblické úvahy na CD ve formátu MP3
Na konci roku 2015 se nám povedlo dokončit projekt MP3 úvah s názvem S Biblí v ruce
(předchozí název byl Boží gen). Jde o soubor 53 úvah (na každý týden v kalendářním roce).
V současné době se snažíme o rozšíření a distribuci CD do jednotlivých sborů a mezi mládežníky.
Své úvahy namluvili či napsali Jaroslav Pechar, Jiří Ort, Ivan Štampach, Pavel Jun, Ondřej
Macek, Petr Sláma, Marie J. Medková, Daniel Matějka, Eliška Havelková, Magdaléna Šípková,
Pavel Bláha, Štěpán Groll a Šárka Schmarczová. Jednotlivé úvahy jsou proložené hudebním
doprovodem Tomáše Najbrta. V roce 2016 byla CD distribuována např. v časopise Nota Nebe či
v e-shopu ČCE. CD se nám podařilo vydat mj. díky podpoře tiskového fondu ČCE.

d

Grant MŠMT
Na podzim roku 2015 jsme podali žádost o státní dotaci v programu státní podpory práce s dětmi
a mládeží na rok 2016 u MŠMT. Náš projekt pod názvem „Aktivity SEM 2016“ prošel formální
i věcným hodnocením a MŠMT nám přidělilo státní dotaci ve výši: 120 450 Kč. Ze státní dotace
byly podpořeny následující akce spolku či pobočných spolků: Letní kemp mládeže (SEM v ČR),
Letní seniorátní týden (M-SEM), Kudy Komenský nechodil (M-SEM), Seniorátní dny mládeže
(M-SEM), Sportovní den (M-SEM), Setkání konfirmandů a mladší mládeže (M-SEM), Setkání
starší mládeže (M-SEM), KONFIWEEK (SEM v ČR), Letní pracovně-ekologický kemp mládeže
(SEM Přátelé Herlíkovic), Tábor Strašnické nedělky (Pražský SEM).
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Členská základna a nový celorepublikový výbor
V této chvíli evidujeme přes 300 členů SEM. Členská schůze SEM v ČR, z. s. proběhla 1. 10. 2016 na
Sjezdu mládeže v Třebíči. Na této členské schůzi byla zvolena nová revizní komise ve složení: Miriam
Richterová, Adam Hamr a Jan Zálešák. Celorepublikový výbor se v roce 2016 sešel celkem čtyřikrát.

Zaměstnanec kanceláře
Od prosince roku 2012 zaměstnáváme na dohodu o provedení práce vedoucího kanceláře. Současnou
vedoucí kanceláře SEM v ČR je Barbora Halušková.

SEM je i nadále členem České rady dětí a mládeže
SEM v ČR, z. s. je od roku 2012 členem významné celostátní platformy s názvem Česká rada dětí
a mládeže, která sdružuje a podporuje většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních
sdružení dětí a mládeže. Členství nám 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.
Závěrem bych Vám rád poděkoval za Vaši přízeň a spolupráci v uplynulém roce.

V Praze 15. března 2017

Benjamín Groll, předseda SEM v ČR, z. s.
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