Milí animátoři a dobrovolníci,
se začátkem nového školního roku je tu nové číslo Áčka. Od srpna 2012 do srpna 2013 probíhá druhý rok přípravy na 200. výročí narození Dona Boska, který je zaměřen na jeho pedagogiku. Salesián Michal Svoboda nám proto v každém čísle představí
jeden aspekt salesiánské pedagogiky.
Opět se připravuje Celostátní setkání salesiánských animátorů. Již nyní je spuštěno přihlašování, proto nepřehlédněte na druhé
straně informace o setkání.
Marek Sklenář, salesián

Animátorský vercajk aneb užitečné nástroje pracovníka s mladými lidmi.
1. Znám je.
"Eifka žije jen s mámou a dvěma mladšími bráchy. Máma je do večera v práci, a tak se musí o kluky postarat sama. S
mladšími to umí a i ve středisku se stále stará o děti. Hůř už navazuje kontakty s vrstevníky. Mamince jsme naznačili těžkosti a ta souhlasila, aby se Eifka zapojila do skupiny animátorů s tím, že si zajistí péči o kluky. Eifka se skamarádila se
Sluníčkem, která ji vtáhla na spolča. Tam se zapojila do organizace jarní a podzimní víkendovky. Baví jí vařit, malovat a
začala se učit hrát na kytaru. Před rokem se začala stahovat do sebe, vynechávala akce. Od Sluníčka jsme zjistili, že se domů
začal vracet nevlastní otec. Oslovili jsme Pavla, aby si s ní promluvil. Setkal se s ní i s její maminkou a domluvili se na krocích, které v této věci podniknou. Dnes je Eifka opět aktivní, vede kroužek vaření a chystá se na maturitu. Potřebuje pomoci s
angličtinou" (z animátorského zápisníku).
Jedním z klíčových nástrojů animátora při práci s mladými lidmi je jejich znalost. Každý chlapec Don Boskovy Oratoře věděl,
že jej Don Bosko zná jako svého vlastního syna. Slova: "Dej mi duše, ostatní si vezmi" můžeme říci i takto: "Nežádám více,
než abych mohl poznat duše, proniknout do každé z nich, a každou mohl doprovázet k tobě Bože." Znalost života mladého
člověka a z něj vycházejícího jednání je základem budoucího vztahu. Mladý člověk vnímá, že sdílíme jeho život, že nám na něm
záleží, že je pro nás důležitý.
A co pro to můžeme udělat?
Na prvém místě je potřeba si říci, kdo jsou ti, se kterými pracujeme, na které máme konkrétní vliv (vydefinování cílové skupiny). Možná to bude jedna konkrétní skupina nebo několik skupin, které budou spojovat společné rysy. A možná to budou i
jednotlivci, kterým se osobně věnujeme.
Druhým krokem bude promyslet, jací ti lidé jsou a jaké mají potřeby. Základem bude naše vlastní pozorování, které je vždy
vhodné porovnat se zkušeností dalších animátorů. Postupně budeme odkrývat osobnost člověka, jeho sociální zázemí, jeho
vlohy i negativní vlastnosti. Velkou pomocí se nám v tomto může stát studium vývojové a sociální psychologie, které ukazují,
že každé období života a každá skupina lidí má své vlastní potřeby. Své postřehy je možné zapisovat, ale vždy je nutné dbát na
to, aby to bylo anonymně a aby se nikdy neshromažďovaly informace, které by mohly člověku ublížit. Zde by mělo platit pravidlo, že s tím, co si o člověku napíšeme, by měl dotyčný souhlasit.
A na závěr chci říci ještě jednu důležitou věc. Životní příběhy lidí, se kterými pracujeme, často nejsou snadné a nás svádí potřeba je řešit, přenést je na sebe. To ale není naše starost! Nám by měly zjištěné informace vždy nejprve sloužit jako pomoc pro
naši výchovnou práci, abychom věděli na co být u mladého člověka opatrný a kde je to dobré jádro, na kterém můžeme stavět.
Avšak pokud bychom přesto cítili potřebu zasáhnout do životních těžkostí druhého člověka, vždy je potřeba se poradit s odborníkem.
Doporučená literatura: ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004.
Michal Svoboda

Celostátní setkání salesiánských animátorů se chystá poprvé do Brna
Letošní setkání přináší oproti předchozím rokům některé novinky. Kromě toho, že premiérově zavítáme do brněnského střediska v Žabovřeskách, je velkou změnou to, že je otevřené všem salesiánským animátorům a dobrovolníkům (nejedná se tedy o početně limitovaný výběr několika zástupců z každého místa jako v předchozích letech). Přijet mohou ti, kteří jsou spojeni s některým salesiánským střediskem,
farností nebo klubem SHM. Vítaní jsou i další animátoři, v první
řadě ti, kteří absolvovali či stále navštěvují Salesiánskou školu
animátorů.
Už se tedy můžeme těšit, že se setkáme 9.-11.11.2012.
Jak se přihlásit: Každý vyplňuje elektronickou přihlášku sám za sebe v termínu do 8. října. Prosíme, abyste dodrželi
tento termín a proto neváhejte a pusťte se do toho :-).
Během programu bude připravena pro práci v malých skupinách celá řada témat, která si budete moci zvolit ve
dvou okruzích podle vašeho zájmu. Rezervace do skupinek proběhne v předstihu elektronicky v období od 24.9. do
4.11. Ti, kteří do 24.9. vyplní přihlášku, dostanou o spuštění rezervací avízo na mail.
Další informace o CSSA jsou průběžně aktualizovány na stránkách setkání. Těšíme se na viděnou.

EuroClip Don Bosco
Uzávěrka přihlášek do mediální soutěže je stanovena na 31. října 2012. Více informací
najdete v podrobnějším článku.
Obrátit se můžete také na Anežku Hesovou, anezka.hesova@brno.sdb.cz.

Kurzy
I letos se nově otvírají již známé celorepublikové kurzy. Můžeš je doporučit někomu ve svém okolí. Termín k přihlášení u
všech kurzů je stanoven na 30. září 2012.

Salesiánská škola animátorů
Kurz je určen především pro zájemce ve věku kolem 16-20 let, kteří již s mladými lidmi pracují, příp. se na
tuto činnost bezprostředně připravují. Během tří let (3 víkendy ročně) získáš mj. kvalifikaci „táborový vedoucí“ akreditovanou na MŠMT.
Více informací a odkaz na přihlášky na: http://mladez.sdb.cz/animatori-prihlaska/.
Bližší informace podá Marek Sklenář, SDB (sklenar@sdb.cz).
Come in
Já a Bůh; Spektrum povolání; Co mě zotročuje?; Cesta k povolání—to jsou témata cyklu čtyř
víkendů. Jsou určeny pro mladé muže ve věku 17-30 let, kteří hledají svou životní cestu.
Informace včetně způsobu přihlášení jsou na: http://mladez.sdb.cz/come-in/. Můžeš kontaktovat Radka Gottwalda, SDB
(radekgo@seznam.cz).
Cagliero
Během osmi víkendů rozvržených na školní rok se můžeš připravit ke dlouhodobé dobrovolné službě v ČR i
ve světě. Minimální věk k přijetí je 18 let.
Více informací včetně způsobu přihlášení jsou na: http://mladez.sdb.cz/Cagliero-informace/.

Bližší informace podá Jaroslav Vracovský, SDB (vracov@centrum.cz).
Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz.
Starší čísla áčka je možné stáhnout na http://mladez.sdb.cz/materialy-ke-stazeni/acko/.
Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz nebo mladez.sdb.cz.

