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Sdružení evangelické mládeže je spolek založený roku 2006, jehož účelem je podpora práce 

s dětmi a mládeží v rámci Českobratrské církve evangelické. Jeho posláním je být platformou 

pro aktivity mládeže – poskytovat právní zaštítění pro získávání grantů, možnosti uzavírat 

smlouvy na akcích (smlouvy o darech apod.). Je to prostor, ve kterém může evangelická 

mládež vytvářet činnosti plnící cíle SEMu (rozvíjet práci s mládeží v ČCE, oslovovat 

i necírkevní mládež, předávat evangelium). 

Aktivity a projekty SEM 

SEM v ČR nabízí zaštítění jakýchkoli akcí, které splňují cíle SEM a přispívají k fyzickému, 

duševnímu a duchovnímu rozvoji mládeže (především) v ČCE. Toho využívají různé pobytové 

aktivity pro děti a mládež, sportovní turnaje, festivaly i akce menšího rázu, které potřebují záštitu 

právnické osoby. Jsou to aktivity podporované pravidelně (např. Letní KEMP mládeže, Tábor nedělní 

školy Strašnice) nebo aktivity zaštítěné nově (např. Příměstský tábor při FS ČCE Břeclav). 

I v roce 2021 byly aktivity podporované SEM částečně omezeny v souvislosti s virovou pandemií, 

většina pravidelných akcí se ale uskutečnila, některé akce musely v průběhu roku změnit termín svého 

konání. 

V roce 2021 byl SEM v ČR úspěšným žadatelem o dotace u několika donátorů. Úspěšná byla 

především žádost o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu komplexní 

činnosti SEM. Díky této žádosti bylo možno podpořit 9 akcí pro děti a mládež celkovou dotací ve výši 

171 200 Kč. Podpořeny byly tyto akce: Letní KEMP mládeže, Tábor nedělní školy Strašnice, Letní 

pobyt pro mládež Poděbradského seniorátu a dále aktivity pobočného spolku Brněnský SEM 

(Konfiweekend, Školky mládeže, SOMcup a LESEM). 

Aktivity zaštítěné SEM v ČR byly v roce 2021 dále podpořeny dotací z Grantového systému ČCE 

pro diakonické a rozvojové projekty (DaRP) v rámci dvou projektů. První projekt s názvem "Aktivity 

SEM" byl podpořen celkovou částkou 105 019 Kč. V rámci tohoto projektu byly realizovány 

4 aktivity: Podples (ples mládeže Poděbradského a Chrudimského seniorátu), SOMFEST (hudební 

festival mládeže Pražského seniorátu), Příměstský tábor při FS ČCE Břeclav a zdravotnický kurz pro 

pořadatele evangelických akcí. Druhý projekt "Kniha modliteb pro školáky" byl podpořen částkou 

29 295 Kč. V rámci tohoto projektu byla vydána kniha modliteb pro školáky a školačky složená 

z předepsaných modliteb, ilustrací a prostoru pro vlastní modlitby. 

Úspěšná byla též žádost o podporu aktivity Letní KEMP mládeže u Nadačního fondu Věry Třebické-

Řivnáčové. Ten tuto akci podpořil částkou 15 000 Kč. 

Žádost o finanční podporu akcí z dotačních titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla 

podána i pro letošní rok. Předmětem žádosti je 8 pobytových a sportovních aktivit: Bigbítový kurz, 

Letní KEMP mládeže, Tábor nedělní školy Strašnice, Letní pobyt pro mládež Poděbradského 

seniorátu a dále aktivity pobočného spolku Brněnský SEM (Pohybem k radosti, Konfiweekend, 

Školky mládeže, LESEM). Celkově žádáme o dotaci ve výši 249 000 Kč. Výsledek grantového řízení 

zatím není znám. 
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Výkonný výbor SEM v ČR plánuje v roce 2022 pod vedením zkušeného lektora vytvořit 

strategický plán, který by přispěl k dalšímu rozvoji spolku. 

SEM v ČR podporuje práci s mládeží i na seniorátní úrovni, a to především skrze své pobočné 

spolky: 

▪ Brněnský SEM – zastřešuje akce pro mládež v Brněnském seniorátu, 

▪ Moravskoslezský SEM – zastřešuje akce pro mládež v Moravskoslezském seniorátu, 

▪ SEM Přátelé Herlíkovic – samostatnou zprávu vytvořenou pro synod ČCE je možno 

nahlédnout na následujícím odkazu: 

http://www.semcr.cz/assets/files/2022_zpravaSynod_SEM_PrateleHerlikovic.pdf  

▪ SEM Slunečnice – hlavní činností je organizace dětského volnočasového kroužku, zaměřený 

na ekologii a venkovská řemesla. Funguje v Horní Krupé, spolupracuje se ZŠ Dolní Krupá 

a Chaloupky, o.p.s. 

Členská základna a výbor SEM v ČR 

V březnu 2022 má SEM v ČR 426 členů. Existuje snaha přijímat další členy tak, aby byla evangelická 

mládež s činností SEM v ČR identifikovaná. 

Výkonný výbor spolku SEM v ČR je volen vždy na dva roky, stávající výbor byl zvolen na podzim 

2021 s předsedou Jakubem Hromádkou a místopředsedou Janem Zemánkem. Dalšími členy výboru 

SEM jsou Jan Dostál, Matěj Halaš, Adam Hamr, Daniel Marek a Dominik Bláha (virilní člen). 

Členství SEM v České radě dětí a mládeže 

SEM v ČR je členem České rady dětí a mládeže. Členství zajišťuje mnohé výhody, jako např. 

automatické úrazové pojištění účastníků akcí pořádaných SEM, výhodné pojištění zaměstnance SEM, 

možnost být informován o mnohých jednáních ČRDM, tisk propagačních letáčků a průkazek, možnost 

prezentovat činnost SEM v časopisech Archa a Adam vydávaných ČRDM. 

Smlouvy mezi SEM a ČCE 

Mezi SEMem a ČCE je podepsaná dlouhodobá smlouva o vzájemné spolupráci. 

 

 

Děkujeme ČCE za dlouhodobou podporu spolku SEM v ČR, kterou vyjadřuje různými způsoby a bez 

které by činnost našeho spolku ztrácela smysl. 

 

 

Dne 15. března 2022 za SEM v ČR  Jakub Hromádka, předseda 

http://www.semcr.cz/assets/files/2022_zpravaSynod_SEM_PrateleHerlikovic.pdf

