Informace k animátorskému kurzu – běh N
Základní informace o kurzu:
Kurz je určen mladým lidem ve věku 15–17 let (výjimky je možné individuálně domluvit s vedoucím
kurzu), kteří se zapojují nebo se chtějí zapojovat do dění v Salesiánských střediscích mládeže,
Salesiánských klubech mládeže, farnostech spravovaných Salesiány Dona Boska a dalších
salesiánských dílech v Čechách (tedy ne v celé České republice, pro oblast Moravy jsou pořádány
kurzy zvlášť).
Animátorský kurz trvá 2 roky – od podzimu 2018 do jara 2020. Je rozdělen do celkem 8 víkendů,
z toho se konají v každém školním roce 4.
Cena za jeden víkend je 500,- Kč. Platí se vždy na konkrétním víkendu.

Obsah kurzu:
Během dvou let se dozvíš základy pedagogiky, psychologie a informace z dalších oblastí, které
souvisejí s rolí animátora. Velkou pozornost věnujeme také podpoře osobního růstu mladého
člověka, který se stává nebo se rozhodl stát animátorem. Vše je zaměřeno hlavně na praxi – na to,
abys uměl dobře pracovat s těmi, kdo Ti jsou svěřeni, a sám jsi věděl, co pro Tebe role animátora
znamená. Setkáš se s lidmi z celých Čech, od kterých se můžeš inspirovat. Pátý víkend bude věnován
zážitkové pedagogice a bude prodloužen o jeden pracovní den. Kurz je ukončen obhajobou
závěrečné práce. Absolventi mohou využít nabídky získat osvědčení pro hlavní vedoucí tábora –
bonusový 9. víkend.

Termíny pro školní rok 2018/2019:
1. víkend:
2. víkend:

2.–4. 11. 2018
30. 11. – 2. 12. 2018

3. víkend:
4. víkend:

15.–17. 2. 2019
17.–19. 5. 2019

Jak a kdy se přihlásit:
Přihlásit se můžeš dvěma způsoby:
1. vyplněním přihlášky, naskenováním a jejím zasláním na e-mail Pavly Oklešťkové, koordinátorky
Salesiánské školy animátorů: oklestkova@sdb.cz. Originál přivezte s sebou na první víkend.
2. vyplněním přihlášky a zasláním na adresu SKM (Salesiánské kluby mládeže, Kobyliské nám.
1000/1, 182 00 PRAHA 8)
Přihlášky je nutné odeslat do 31. července 2018. Do přihlášky uveď svůj aktuální e-mailový kontakt,
abychom Ti mohli přihlášku potvrdit a zaslat další důležité informace.

Kontakty:
S jakýmikoli dotazy kontaktuj vedoucího kurzu Vojtu Sivka e-mailem na sivek@sdb.cz nebo
telefonicky: 737 587 035. Můžeš také kontaktovat koordinátorku Salesiánské školy animátorů Pavlu
Oklešťkovou e-mailem na oklestkova@sdb.cz nebo telefonicky: 732 575 849.

Těší se na tebe Vojta, Vašek, Jana, Honza, Maruška a Dominik!
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Kurz povede:
Vojtěch Sivek – vedoucí kurzu
Salesián, kněz, má na starosti salesiánskou pastoraci v Česku, bydlí v Praze, baví ho
hory a cestování.
„Pořád se rád učím novým věcem a jsem rád, když v tom mohu pomoci i ostatním.
Animátoři jsou pro mne skvělou příležitostí, kde se poznat s novými lidmi a nechat
se jimi obohatit.“

Václav Jiráček
Salesián, kněz.
„Mám rád způsob, jakým žil Don Bosco: Nežít sám pro sebe, ale být s lidmi
a hledat cestu k Bohu. Baví mne skoro všechno, ale hlavně hory a voda.“

Jana Marková
Salesiánka tohoto času v Plzni, animátorské zkušenosti má zejména z Prostějova.
Ráda sportuje, čte a spí – a taky vás ráda uvidí.
„Běhejte, skákejte, křičte – ale nehřešte.“ Don Bosco

Jan Kučera
Honza pochází z malé vesničky v Čechách. Má moc rád žonglování, jízdu na
jednokole a taky přírodu. Momentálně je na dobrovolné službě v Německu,
kde sbírá zkušenosti pro práci s mládeží.
„Ups“ je lepší než „Co když?“

Marie Stará
Maruška kurzem prošla před lety, když to bylo ještě 3 × 3, v současné době pracuje
v Salesiánském středisku Štěpána Trochty v Teplicích.
„Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme.“ (Jules Romains)

Dominik Vachuda
Zatím stále studující, mj. pracuje jako lektor primární prevence a u salesiánů
v Praze-Kobylisích jako vedoucí pastoračních aktivit pro mládež.
„Rád hraji fotbal (i když mi moc nejde), rád zpívám (to mi taky moc nejde) a také
rád piju a jím (to mi jde naopak moc dobře).“
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Závazná přihláška k animátorskému kurzu – běh N
podzim 2018 – jaro 2020
Vyplňte prosím všechna pole. Informaci o tom, že jste do kurzu přijati, vám pošleme e-mailem.
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:

Kontaktní adresa
(pokud se liší od trvalého bydliště):
Telefonický kontakt na účastníka:
Telefonický kontakt na zákonného
zástupce:
E-mailový kontakt na účastníka:
Jméno a kontakt na osobu z místa, kde
jsem zapojen/a:

Škola a ročník, který studuji:

Co od kurzu očekávám:

Důvod, proč se na kurz hlásím:

V souladu s článkem 132 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) si Vás dovolujeme
informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Správcem Vašich osobních údajů,
tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, jsou Salesiánské kluby mládeže, z. s.,
IČ: 65398599, se sídlem Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8.

Datum a podpis zákonného zástupce:…………………………………………………………………
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