
Pro koho, proč a co chceme dělat v roce 2018 

Jsme křesťanské společenství lidí věnujících se všestranné výchově dětí, mládeže a podpoře rodiny. 

Charakterizuje nás náš vztah k přírodě, kultuře, sportu a touha prohloubit duchovní život. Jsme 

Američani. Američan je někdo, kdo chce a cítí se být součástí našeho společenství. Pořádáme letní 

tábory a akce během prázdnin ve školním roce. Pomáháme dobrým dětem být ještě lepšími. 

- Cílovou skupinou budou stále především věřící (hledající) děti, mládež, mladí lidé, rodiny. 

- Jsme společenství, kde funguje generační provázanost. 

- Jako je důležitá práce s dětmi, tak je důležitá i práce s vedoucími. 

Postupné kroky 

- Vytvoříme „kariérní řád“, ze kterého bude zřejmé, kdy a jak se rádce stává rádcem, praktikant 

praktikantem, vedoucí vedoucím a jaké jsou požadavky na tyto lidi, stejně tak jaká je jejich 

odpovědnost. 

- Pořádáme každý rok alespoň jedno školení pro rádce, jedno školení pro vedoucí, jedno školení pro 

vedoucí i rádce, jedna duchovní obnova. Pořádáme alespoň jednu vícedenní akci pro praktikanty a 

vedoucí. 

- Abychom dokázali garantovat kvalitu akcí Střediska, existuje řád akcí, jež reflektuje tradice; jde 

o veřejný radou schválený dokument. 

- Při chystání akcí a v jejich průběhu spolupracují její hlavní vedoucí a duchovní, tím je zaručen 

duchovní rozměr naší činnosti. 

- Na každé formační akci je přítomna duchovní osoba (kněz, jáhen, seminarista, řádová sestra). 

- Tábory mají dohodnutou definovanou kapacitu dětí i vedoucích. 

- Existují definovaná pravidla pro příjímání dětí a vedoucích na tábory. 

- Máme definovaný proces sdílení informací a prezentace, prezentujeme se na webových stránkách 

a alespoň jednou ročně tištěnou publikací. 

Program 

Usilujeme přístupnou a kreativní formou o program, který má výchovný přesah. Nadále však platí, 

že co člověka zoceluje, to v tu chvíli zpravidla nemiluje. Žitá víra je normální. A normální je i 

sport, kultura, turistika a vztah k přírodě.  

 

- Hodnoty, na kterých stavíme: Přátelství, kamarádství, opravdovost, všímavost, osobní přístup 

k jednotlivcům 

- Učit se být k dispozici (Bohu, lidem, společenství) – ano a rád, i když je to těžké… 

- Známe rozdíl mezi radostí a legrací a žijeme radost. 

- Nastavení a dodržování řádu dle pravidla: Zachovej řád a řád zachová tebe! 

Postupné kroky 

- Zachováme hodnoty a prvky, díky nimž je Amerika Amerikou: Příroda, chalupa, stany, tráva, 

nástup, vlajka, rozcvička, tůňka, kondička, kriterium jako soubor zkoušek tělesných i duchovních, 

OH, country, táborový oheň… 

- Zachováme programové know-how + režim dne jako součást amerického dědictví 



- Mše sv. na táborech i akcích je zasazená do harmonie dne 

- Mše sv. je vrchol Bohopocty, tedy nemá to být jediný projev Bohopocty během dne 

- Vnímáme mši svatou a denní modlitbu jako klíčovou pro budování vztahu s Bohem. Zároveň 

chceme hledat takové formy, které budou děti posouvat, motivovat a bavit. 

- Budeme umět zakomponovat do programu moderní technologie a zároveň se k používání 

elektroniky dětmi chytře postavit 

- Formujeme příkladem - klademe vysoké nároky na vedoucí a jejich průběžnou formaci, vedoucí 

jsou dobrovolníci, jsou na akcích SR pojištěni a stará se o ně v průběhu celého roku koordinátor 

Ekonomika 

Středisko Radost je nezisková organizace, je ekonomicky soběstačné. Získané prostředky jsou 

investovány do činnosti střediska. 

- Jsme zajímavý subjekt k podpoře od vlastních lidí, zejm. od těch, co zažili Radost! 

- Cílem je zachování dostupnosti akcí i pro děti z rodin s nižšími příjmy 

- SR akcentuje vícezdrojové financování: příjmy z plateb účastníků, aktivně pracuje na grantech a 

dotacích, provozuje výdělečnou činnost 

Postupné kroky 

- definujeme a zavedeme sociální aspekt plateb účastníků  

- Revize nákladů na provoz, konkrétní investice za účelem nižších provozních nákladů (biomasa, 

tepelné čerpadlo, kolektory) 

- Středisko má osobu(y) zodpovědnou za propagaci možností podpory a práci s dárci 

- Středisko má osobu(y) zodpovědnou za vyhledávání a realizaci grantových a dotačních výzev 

- Středisko má pravidelný příjem od příznivců (či členů) a těmto se pravidelně věnuje 

- Středisko je možné efektivně podpořit on line  

- Středisko pořádá pravidelná setkání s dárci, bývalými táborníky a rodinnými příslušníky. 

Personální a praktické věci, způsob řízení, rozhodování, odpovědnosti  ve Středisku 

Navenek je Středisko důvěryhodnou organizací. Základem práce Střediska je dobrovolnická práce. 

Každou akci (i tábor) řídí osoba pověřená Radou. 

Postupné kroky 

- Středisko má zůstat samostatnou organizací, je zřejmý a čitelný spolupracující vztah 

k biskupstvím, TND, obci, Neratovu atp. 

- Výkonný tým činnosti Střediska spolupracuje s duchovními 

- Je zřejmé, kdo je zodpovědný za duchovní vedení Střediska – komunikuje na úrovni rozhodování 

- Sdružení řídí Radou najatý a kontrolovaný člověk 

- Pro Středisko dále pracuje tajemník, fundraiser, správce objektu, tito tvoří zázemí pro fungování 

skupiny mladých připravujících tábory a akce 

- Je zřejmé, kdo je a není členem obce, jaká má práva a povinnosti  


