Zpráva předsedy YMCA – Živá rodina
o činnosti sdružení v roce 2014
Úvod
Náš spolek YMCA – Živá rodina pokračoval v roce 2014 ve své zavedené činnosti na podporu
funkčních, zejména početných rodin se zaměřením na partnerské i mezigenerační vztahy a na
prevenci rodinných krizí. Trvalým těžištěm našich aktivit je společný "kvalitní" volný čas celé
rodiny (letní a zimní tábory rodin, víkendové akce) a duchovní i praktické programy. Druhým
pilířem naší činnosti je účast na veřejném životě, diskuse s politiky a snaha o pozitivní změnu
společenské atmosféry ve prospěch stabilních a funkčních rodin. To se děje v rámci našeho
členství v pro-rodinných asociacích, a to jak v české republice (Rodinná aliance Citadela), tak i
na evropské (ELFAC) i celosvětové (ICCFM) úrovni.
YMCA Živá rodina pracuje již 24 let. Je logické, že po období růstu aktivit i počtu členů a
členských rodin v devadesátých letech nastává generační výměna – děti odrůstají, zakládají své
rodiny a mají spoustu starostí, zatímco většina zakládajících rodin jsou již v roli prarodičů.
Vzhledem k tomuto faktu došlo k poklesu členské základny jednak z důvodu, že dospělé děti
(nad 26 let) se nepřeregistrovaly k samostatnému členství, jednak z důvodu vyškrtnutí těch
členů, kteří (i přes opakované výzvy) nezaplatili členské příspěvky 400 Kč/rodina/rok nebo
z důvodu vystoupení.
YMCA – Živá rodina evidovala k 31. 12. 2014 652 členů (z toho 429 do 26 let, 223 nad 26 let)
v cca 150 rodinách. Z toho je cca 90 činných členů.
Toto období generační výměny a jisté stagnace můžeme ale chápat jako období nadechování se k
dalšímu růstu, období hledání současných skutečně potřebných témat a aktivit ve prospěch rodin
s dětmi, ve prospěch další generace.
Proto se obracím na stávající členy Živé rodiny: Zkuste oslovit své mladé rodiny a jejich přátele,
že v každé generaci – i v té jejich – je potřeba doceňovat mateřství a otcovství, je třeba vnímat
důležitost práce maminky doma při péči o děti, nezastupitelnou roli otce v rodině a ve výchově,
je potřeba si uvědomit důležitost stabilního a láskyplného rodinného prostředí pro harmonický
vývoj dětí, je třeba si držet zásadní životní hodnoty. V každé generaci je totiž dost nebezpečí a
negativních vlivů, které je nutné překonávat a kompenzovat, dost událostí, ve kterých je třeba si
pomoci a podpořit se, dost situací, kdy je třeba se ozvat, nejlépe společným hlasem. Proto jsme
se před 24 lety sdružili a proto i nadále považuji dlouhodobě existenci a aktivitu Živé rodiny za
velmi potřebnou pro celou společnost. Prosím, uvažujte o tom.

Činnost
Nejlepší přehled o činnosti sdružení podává přehled bodů pro vnitřní granty YMCA v ČR. Zde
je každá aktivita, ať již velká akce jako týdenní tábor nebo i jednodenní akce pro několik málo
lidí, ohodnocena jistým počtem bodů dle kritérií YMCA. Dosažený počet bodů 1 768 byl
poněkud nižší než v r. 2013.
Nejvýznamnější naši aktivitou otevřenou široké veřejnosti je Tábor rodin na Pavlátově louce u
Nového města nad Metují, v jehož rámci probíhají Kurzy pro manžele, rodiče a dospívající
mládež. Loni jsme organizovali 1 týdenní turnus. Sloučením dříve pořádaných dvou turnusů do
jednoho se podařilo dosáhnout naplnění kapacity objektu. Úspěšná byla účast profesionálních
psychologů, kteří měli přednášky na různá témata z oblasti partnerských vztahů a výchovy a

vedli diskusní skupinky. Samostatná skupinka dospívající mládeže s odpovídajícím programem,
která se osvědčila v předchozích letech, pokračovala i v loňském roce. Tábora se zúčastnilo cca
30 rodin, často s mnoha dětmi, celkem 108 osob. Díky za pořádání táborů patří vedoucím táborů
– manželům Kubínovým, jakož i jejich spolupracovníkům. Na rok 2014 jsme nedostali na
pořádání kurzu dotaci MPSV, kterou jsme dostávali v předchozích letech. Stejně tak jsme
nedostali dotaci ani na rok 2015.
Již tradiční rodinný tábor na Vlčici s účastí 49 osob opět vedli Kaplanovi – díky!
Pro rok 2014 YMCA v ČR jsme získali dotaci MŠMT ve výši 27 000,- Kč.
Další naší regionální skupinou jsou Poděbrady. Zde uspořádali 4 Dny pro rodinu, kde je
odborná část programu vedená psychologem, dále je možnost sdílení s přáteli na dané téma.
Samostatný program pro děti v době přednášky vedou pečovatelé. Dále uspořádali 6
jednodenních akcí, zejména pro děti. Za vedení těchto akcí patří dík zejména manželům
Kubínovým. Poděbradská skupina také uskutečnila 2 víkendové pobyty.
Velmi aktivní skupinou jsou naši volejbalisté, kteří kromě pravidelného hraní uspořádali několik
víkendových akcí, rekolekci, cyklovýlety, vycházky a další akce. Také se pravidelně scházeli
nad Biblí.
Opět byl uspořádán 4denní adventní rodinný pobyt s lyžařským kurzem v Domě setkání v
Albeřicích, kterého se zúčastnilo 49 osob. Pobyt vedl Jiří Ludvík, který též působil jako lyžařský
instruktor.
Řada našich členských rodin se podílí na činnosti Manželských Setkání (které byly dříve
pořádány Živou rodinou a v posledních letech je organizuje naše sesterská organizace YMCA
Familia). Jedná se o letní týdenní kurs manželských vztahů a jarní a podzimní víkendovou
obnovu.
Provozujeme vlastní webové stránky pod centrálními stránkami YMCA.
Co se ale nedaří, je obnovení našeho Zpravodaje, který výborně fungoval přes dvacet let díky
obrovské práci Vlada Koronthályho. Když se před časem snažil "předat veslo" někomu dalšímu,
mladšímu, nepodařilo se to. Je to veliká škoda, protože tento zpravodaj vycházející každý měsíc
přinášel nejen informace a zprávy, poučení i zamyšlení, rozptýlení i odlehčení, ale vpravdě
propojoval všechny členské rodiny, které jsou rozptýlené po celé republice. Vlado, veliký dík! A
my ostatní, ujme se toho někdo???
Celkem naše sdružení v roce 2014 uspořádalo:
táborů
5 (z toho 3 pro dospělé či rodiny)
vícedenních akcí
4
víkendových akcí
1
školení
1
jednodenních akcí
40
Pravidelně se scházela 1 skupina.
Celkem se našich akci zúčastnilo 922 osob (někteří jsou v tom započteni vícekrát, protože se
zúčastnili více akcí).

Sekretariát sdružení
Jako sekretář sdružení působila Marie Kotrbová, která současně vykonává funkci hospodáře.
Práce spojené s funkcí sekretáře v r. 2014 vykonávala na DPČ. Ve funkci se velmi dobře

zapracovala a osvědčila. Zintenzívnila naše kontakty se sekretariátem YMCA v ČR, účastní se
práce Komise pro rozvoj YMCA a je členkou dozorčí rady Palác YMCA, s.r.o. Přejeme ji
mnoho úspěchů v její další činnosti pro rodiny, její práce pro YMCA Živá rodina je skutečně
klíčová..

Rodinná politika
Oblast rodinné politiky považujeme v naší činnosti za velmi důležitou.
Jiří Ludvík nás zastupuje v mezináírodních sdruženích křesťanských rodin ELFAC a ICCFM.
Zástupce našeho sdružení Ota Hampl je členem Důchodové komice… Naši zástupci se
pravidelně účastní konferencí a seminářů o rodinné politice v Senátu pořádané Národním
centrem pro rodinu. Účastníme se též činnosti Rodinné aliance.

Hospodaření
Funkci hospodářky vykonávala Marie Kotrbová.
Hospodaření v r. 2014 skončilo ve ztrátě 18 tis. Kč (náklady 470 tis. Kč, výnosy 452 tis. Kč).
Na rok 2014 se podařilo získat dotace MŠMT ve výši 27 000 Kč a dotaci na dobrovolníky na
táborech MV ve výši 18 650,- Kč
Dary fyzických osob činily celkem 10 000 Kč. Členské příspěvky činily 24 100,- Kč.

Závěr - budoucnost
Náš spolek YMCA – Živá rodina má za sebou další rok naplněný činností pro podporu rodin.
Stávající aktivity se daří udržet a počítáme s nimi i do budoucna (letní a zimní tábory rodin,
volejbal, scházení se nad biblí, krátkodobé rodinné akce, činnost regionální skupiny Poděbrady.
Na mezinárodním poli nás čeká naopak rozšíření činností – v září 2015 bude YMCA Živá rodina
hostit dvoudenní výroční zasedání (General Assembly) Evropské konfederace početných rodin –
ELFAC, na které se sjedou zástupci 22 národních rodinných organizací, byli jsme zařazeni do
celoevropského sociologického projektu zjišťujícího skutečné životní podmínky početných
rodin, dále je to návštěva presidentského páru ICCFM (z Mexika) v YMCA za účelem
koordinace činnosti.
Z uvedeného je patrné, že YMCA Živá rodina je mezinárodně aktivní a uznávaný subjekt, který,
jakožto jediná pro-rodinná organizace v ČR, má stabilní členskou základnu, a to po celé
republice. Za léta naší existence jsme vnímaní jako zodpovědní partneři i pro politické diskuse, a
proto můžeme svým (třeba malým) podílem aktivně ovlivňovat naši rodinnou politiku a tím i
životní podmínky a společenskou prestiž rodin, zvláště početných. Nyní je tedy třeba projít
zmíněnou generační výměnou, oslovit mladé rodiny, udržet a aktualizovat aktivity a činnosti a
hledat nové zdroje financování.
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