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Novinky z roku 2016

Z různých míst se ke mně dostávají ohlasy Jednou z nejdůležitějších novinek roku
dětí, které i po letech na těch pár dnů na bylo založení vlastního spolku. Od 17.
táborech, víkendovkách a jiných akcích května 2016 jsme se oficiálně stali
vzpomínají s velkým nadšením a vděčností. spolkem s názvem „Vnorovská farní
Ne, není to obyčejná práce – dávat mladým mládež, z.s.
lidem pozitivní zkušenost do života. Děkuji
Vám všem, kteří obětujete vlastní volný čas Dále v tomto roce vznikla nová akce zvaná
Pří-Znorovský
tábor“.
a přesunujete část svých studijních „Indiánský
Zúčastnilo
se
ho
35
účastníků.
Díky
a pracovních povinností jen proto, abyste
druhým pomohli. Děkuji také všem, kteří kladným ohlasům ze strany dětí i rodičů,
jakkoliv zdokonalují tyto programy pro děti, se již nyní rozhodlo o pokračování
přichází s novými nápady a připomínkami. v následujícím roce.
A i když to tak třeba někdy nevypadá, jsou
Připravujeme na 2017
pro nás velmi důležité a bez nich by VFM
vypadalo jinak – hůře.
Kmen Makahů
Indiánské léto
A proto všem, kteří nám v roce 2016
Jařinky
Tvořivé dílničky
pomáhali (hmotně, finančně i modlitbou),
Letní tábor
Víkend pro starší
mockrát děkujeme.
Podzimky …
Lukáš Petrucha - tidit Příměstský tábor

KDO JSME
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 asi 20 vedoucích, 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 pořádání letních táborů, víkendových
pobytů, setkání ministrantů apod. Jednotlivé skupiny se scházejí individuálně,
půlročně 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.
Stručný popis hlavních akcí pořádaných v roce 2016
Příměstský tábor
O letních prázdninách 2016 proběhl první ročník příměstského tábora. 35 dětí
prožívalo u Moravy týden v duchu indiánů.

Všechny fotografie na
www.vfmladez.cz
VFM

Cílem je smysluplné trávení volného času dětí a mládeže o letních prázdninách.
Získání nových zkušeností a dovedností. Zároveň chceme pomoci pracujícím
rodičům s možností hlídání dětí.
Závěrečná zpráva za rok 2016

VL ASTNÍ TÁBO ŘIŠTĚ

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.
Pokud snad někdo z vás
zná hezké místo, které
by se dalo využít
k letnímu táboření,
neváhejte nás
kontaktovat.

KONTAKT
Vnorovská farní mládež, z.s.
Spojovací 368,
696 61 Vnorovy
IČ: 050 380 65

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.
Letní tábor
Letní tábor pro děti z prvního a druhého stupně ZŠ. 12 dnů jsme prožívali
v duchu přátelství, spolupráce, modlitby a nevšedních aktivit. V roce 2016 se
tábora zúčastnilo 92 lidí.
Jařinky
Jarní víkendové akce pro děti z prvního a druhého stupně ZŠ s celotáborovou
hrou.
Podzimky
Podzimní víkendová akce pro děti ze ZŠ.
Další akce
Již tradiční výšlap na Javořinu - posledního ročníku se zúčastnilo celkem 33 lidí.
Výlety do okolí, tvořivé dílničky, deskové hry, několikadenní túry, mládežnické
soboty, volejbalové a fotbalové turnaje, after, VIP …
Účast a pomoc na jiných akcích:
Děkanátní ples, sportovní turnaje, eMPéčka - Mládežnické pátky, poutě …
Připravované novinky na rok 2017
V roce 2017 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 akce zvaná
„Kmen Makahů - zimní indiáni“. 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.
Budoucnost VFM je v mladých
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V roce 2016 jsme se zaměřili na práci se staršími účastníky, kteří se postupně
zaučují na pomocné vedoucí. Prožili spolu víkendové setkání, na letním táboře
plnili těžkou noční misi, pomáhali na víkendových akcích pro děti, příměstském
táboře, indiánském létě …

Za jakékoliv finanční dary
děkujeme a vězte, že je
využijeme do poslední
koruny pro rozvoj dětí.

Již nyní jsou zapojeni do příprav letního tábora jakožto pomocní vedoucí nováčci. Jedná se o Veroniku Janouškovou, Alenu Knotkovou, Jana Pavku,
Kristýnu a Veroniku Plívovy a Kláru Sukupovou.

tel. 777 268 430

Číslo účtu:

Z VIRTUÁLNÍHO SVĚTA
www.vfmladez.cz

vfm@vfmladez.cz

facebook.com/vfmladez

VFM

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali celé řadě lidí, kteří do VFM investují mnoho energie.
Převážně vedoucím jednotlivých akcí a společenství, dále kuchařkám,
technickým pracovníkům, rodičům, kteří pomáhají při stavbách tábořišť, radě
obce Vnorovy, která nás finančně podporuje, panu faráři a všem, kteří se za
celé dílo modlí - DĚKUJEME.
tým VFM
Závěrečná zpráva za rok 2016

