Vnorovská farní mládež z.s.

Souhrnná zpráva Vnorovské farní mládeže, z.s. za rok 2017
Kdo jsme:
Naše společenství, které vytváříme, se snaží být otevřené všem dětem a mladým lidem v obci.
Naším cílem je vytvářet a organizovat volnočasové aktivity podporující celkový rozvoj mladého
člověka. Při všech činnostech dbáme na zachování křesťanského základu našeho společenství.
Organizační tým čítá 25 animátorů, kteří se pravidelně schází za účelem plánování různých
volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti i mimo ni. Samostatně pracující týmy mají
na starosti jednak pořádání letních táborů (pobytových i příměstských), víkendových pobytů,
setkání ministrantů, výletů do okolí, vzdělávacích seminářů, tvořivých workshopů apod.
Jednotlivé skupiny se scházejí individuálně, 3x ročně pak probíhá schůzka celého organizačního
týmu.
Naší prioritou je snaha o rozvoj každého svěřeného dítěte tím, že metodami informálního
učení a zážitkové pedagogiky předáváme dovednosti k jeho osobnostnímu růstu.
Novinky v roce 2017
Jednou z důležitých novinek tohoto roku bylo získání nového prostoru našeho technického
zázemí tzv. „Brlohu“.
Ze vzdělávání máme nového zdravotníka zotavovacích akcí a dva nové hlavní vedoucí
víkendových pobytů pro děti.
Dále v tomto roce vznikla nová akce zvaná „Zimní indiáni“. Zúčastnilo se jí 15 účastníků. Díky
kladným ohlasům ze strany účastníků, se již nyní rozhodlo o pokračování v následujícím roce.
Počet účastníků zapojených do VFM se neustále rozrůstá a tak jsme se v roce 2017 zaměřili na
systematickou strukturu, která nám může pomoci efektivněji organizovat jednotlivé akce a
hlavně dává možnost mladým se do tohoto dobrého díla osobně zapojit.
V roce 2017 jsme aktualizovali naše webové stránky a celou strukturu informačního a
propagačního systému.
Důležitá data v roce 2017:
10. – 12. únor 2017
zimní indiáni - outdoorová akce pro začínající vedoucí
18. únor 2017
získání nového technického zázemí „Brlohu“
31. 3. – 2. 4. 2017
víkendový pobyt pro žáky druhého stupně ZŠ
8. duben 2017
velikonoční tvořivé dílničky
5. – 8. květen 2017
víkendový pobyt pro žáky prvního stupně ZŠ
10. červen 2017
táborák pro mladší děti
17. – 21. červenec 2017 indiánský příměstský tábor
21. – 23. červenec 2017 indiánský víkend pro veřejnost
6. – 16. červenec 2017 letní tábor pro děti
21. – 22. říjen 2017
víkendový pobyt na faře pro mladší děti
27. – 29. říjen 2017
víkendový pobyt pro žáky prvního stupně ZŠ
16. prosinec 2017
vánoční tvořivé dílničky pro nejmenší
30. prosinec 2017
turistická akce pro farníky na Javořinu
Pravidelná setkávání v roce 2017:
1x za týden
volejbal
1x za 14 dnů
ministranti
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1x za měsíc
1x za měsíc
1x za měsíc
nepravidelně
3x za rok

mládežnické soboty
příprava letního tábora
děkanátní MP
spolčátko pro mladší děti
setkání vedení spolku

Připravované novinky na rok 2018
V roce 2018 bychom rádi uskutečnili všechny již zaběhnuté akce (tábory, víkendovky, tvořivé
dílničky, výlety, setkání, schůzky…). Zároveň však rádi přicházíme s novými nápady. Již nyní se
připravuje pokračování akce zvané „Zimní indiáni“. Tentokráte však chceme akci propojit
s mládežníky z Hroznové Lhoty. Věříme, že to přinese navázání dobrých vztahů mezi
mládežníky z obou vesnic. Jedná se o zimní outdoorovou akci v indiánských tee-pee. Určena
bude mládeži starší 14 let. Cílem je prohloubení vztahů a utužení kolektivu mládeže. Zároveň
umožnit prožití něco nevšedního.
Další připravovanou novinkou jsou dva táborové turnusy.
Dále pro rok 2018 připravujeme systematické vzdělávání nových vedoucích – předávání
zkušeností: PŘEdKUS.
Práce se staršími
V roce 2017 jsme pokračovali v systematické práci se staršími účastníky, kteří se postupně
zaučují na pomocné vedoucí. Prožili spolu další víkendové setkání, na letním táboře plnili různé
úkoly a pomáhali na víkendových akcích pro děti, příměstském táboře, indiánském létě …
Postupně nám tak vyrůstají noví vedoucí.
Stručný popis akcí pořádaných v roce 2017
Indiánské léto
Cílem akce je nabídnout místním rodinám prožít společné dny v přírodě. Akce je určena pro celé
rodiny. Spousta soutěží a indiánských dovedností. Pro rodiče s dětmi byla možnost přespání
v indiánských tee-pee. Akce se účastnilo přibližně 200 lidí.
Příměstský tábor
O letních prázdninách 2017 proběhl druhý ročník příměstského tábora. 38 dětí prožívalo
u Moravy týden v duchu indiánů.
Cílem je smysluplné naplnění volného času dětí o letních prázdninách. Zároveň chceme pomoci
pracujícím rodičům s možností hlídání dětí.
Letní zotavovací akce
Letní tábor pro děti z prvního a druhého stupně ZŠ (počet účastníků: 94).
Jařinky
Jarní víkendové akce pro děti z prvního a druhého stupně ZŠ s celotáborovou hrou.
Podzimky
Podzimní víkendové akce pro děti ze ZŠ.
Jednodenní akce

Vnorovská farní mládež z.s.

Javořina, výlety do okolí, pěší poutě, paintball, bowling, tvořivé dílničky, deskové hry,
několikadenní túry, mládežnické soboty, volejbalové turnaje …
Účast a pomoc na jiných akcích: děkanátní ples, ministrantské turnaje, eMPéčka - Mládežnické
pátky, sportovní turnaje …
Vlastní tábořiště:
V roce 2011 se zrodila první myšlenka vlastního tábořiště. Každý rok jezdíme na různá místa a
rok od roku je těžší sehnat dobré místo na táboření. Proto se postupně snažíme získat vlastní
materiály (stany, podsady, vybavení kuchyně, vybavení na hygienu, vybavení na programy…)
a rádi bychom jednou měli vlastní tábořiště, které budeme mít sestavené podle našich představ.
Velkou většinu technického vybavení již máme díky dotacím z obce Vnorovy již zakoupeno.
Nyní se zaměříme na nákup stanů a nalezení konkrétního místa pro vybudování tábořiště.
Poděkování:
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. Někdy to vypadá, že jsou to pouze Ti, kteří jsou mládeži
nejblíž a jsou neustále vidět. My ale víme, že je to práce velkého množství lidí. Bez technického
zázemí, kuchařek, řidičů, rodičů a prarodičů připravujících jídlo, různých dárců, modliteb a lidí,
kteří stovky hodin připravují program, by VFM nebylo tam kde je. A proto DÍKY VŠEM, kteří
v roce 2017 pomohli.
Další informace, fotky apod. naleznete na našich webových stránkách http://www.vfmladez.cz
Pro ty, kteří by nás rádi podpořili finančně:
Číslo účtu: 2201033844 / 2010
Variabilní symbol: 2018

