Drazí přátelé,
chtěli bychom Vás a konkrétně Tebe touto cestou pozvat k službě na Celostátním setkání
mládeže 2022 v Hradci Králové. Jsme Klára a o. Filip z olomoucké arcidiecéze a na setkání máme
na starost přípravný tým nazvaný „diskuzní skupinky“.
Náš přípravný tým má za úkol animovat diskuzní skupinky, jejichž posláním je hlavně
reflektovat obsahy katechezí. Setkání ve skupinkách je v programu zařazeno každý den, z nichž
první bude sloužit k seznámení i stmelení v rámci skupiny, následující budou vždy navazovat na
katecheze, a to závěrečné bude směřovat k hodnocení celého setkání.
Jestli si myslíš, že je tento přípravný tým pro Tebe a chtěl/a by ses stát animátorem
diskuzních skupin, věnuj pozornost následujícím odstavcům.
Mezi naše hlavní požadavky na animátory skupinek spadá zkušenost s vedením
rozmanitých druhů skupin, například vedení společenství, vedení animátorských skupin,
zkušenosti nabyté v rámci absolvování animátorského kurzu, pedagogické zkušenosti a podobně
– je důležité, abys dokázal/a vést diskuzi v rámci skupinky, byl/a vnímavý/á k účastníkům a
nesnažil/a se prosazovat sebe a svůj názor. Dále je potřeba, abys přijel/a do Hradce Králové v
neděli 7. srpna večer a byl/a na setkání po celou dobu jeho konání (7. – 14. srpna 2022) – cena
za ubytování a stravu pro přípravné týmy činí 1 000,- Kč. Pokud by to bylo možné, tak bychom
Tě chtěli požádat, jestli bys mohl/a přispět více, například 1 600,-, což je dotovaná částka, kterou
platí účastníci, velmi by nám to pomohlo. Pokud to ovšem není v Tvých možnostech, vůbec nic
se neděje. Děkujeme!
Vzhledem k věku účastníků je také podmínkou, abys měl/a 16 a více let. Pokud Ti je 16
a 17 let, tak se automaticky stáváš účastníkem setkání, ale po dobu konání diskuzních skupinek
jsi členem našeho přípravného týmu, pokud je Ti 18 a více let můžeš si vybrat, jestli chceš být
účastník nebo člen přípravného týmu.
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Na každý den obdržíš materiál, který bude obsahovat vše potřebné pro vedení skupinky.
Zaujal Tě náš přípravný tým a splňuješ dané podmínky? Připoj se k nám!
Tato služba Ti může mnohé přinést. Například seznámení se s novými lidmi, sdílení svých
zkušeností s animátory napříč republikou, obohacení sebe i druhých a spoustu dalšího.
Do přípravného týmu se můžeš přihlásit zde:
https://prihlaska.celostatnisetkanimladeze.cz/?view=form&id_action=10&form=pt_pan

V případě

jakékoliv

nejasnosti

či

dotazu

se

nám

neboj

ozvat

email: diskuzniskupinkycsm@gmail.com.

Děkujeme Ti za ochotu zapojit se do Celostátního setkání mládeže 2022 v Hradci Králové,
Klára a o. Filip +
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