
TENSING IDEA – ZÁKLADNÍ MYŠLENKY TENSINGU

Definice
Ten Sing je mezinárodní aktivita pro mladé v rámci YMCA a YWCA, která poskytuje mladým lidem 
prostor pro sebevyjádření, prostřednictvím jejich kultury a kreativních prostředků.

Hlavní cíle
Hlavním cílem je výchova vedoucích, vedení k demokracii a osobní a sociální rozvoj ducha, duše a 
těla. Ten Sing nabízí mladým lidem práci v kreativním procesu, která umožňuje rozdílné kulturní  
vyjádření v křesťanském kontextu. 

Tři „K“
Tři K – Kultura, Kreativita a Kristus – jsou rovnocennými součástmi Základních myšlenek tensingu. 

Mladí pro mladé
Mladí lidé znají nejlépe názory svých vrstevníků, ví, o čem sní, co cítí a po čem touží. Proto by 
měli být mladí lidé aktivní ve vedení tensingu a přebírat na sebe tuto odpovědnost.

Odpovědnost mladých, přítomnost dospělých
Ten Sing je aktivita pro mladé lidi vedená jimi samotnými. I přesto, že mladí lidé jsou zodpovědní  
za program, je důležitá přítomnost dospělých. Dospělí by měli být mentory mladých vedoucích.  
Pokud je to třeba, dospělí by měli být zdrojem pomoci, podpory a rady.

Lidská bytost jako celek
Každý má talent, který se dá využít v Ten Singu a každý by měl dostat šanci být kreativní a aktivní 
svou duší a tělem, a tak rozvíjet svého ducha. Toto se děje skrze širokou škálu uměleckých forem 
jako je hudba, tanec, divadlo, video a další kreativní formy vyjádření. Ten Sing se zaměřuje na 
celou lidskou bytost, na jejího ducha, duši a tělo. Logo YMCA, trojúhelník, zobrazuje, že všechny  
tyto části jsou stejně důležité.

Proces před produktem
Aby Ten Sing splnil  svůj  cíl,  kterým je rozvoj  mladých lidí,  soustřeďuje se na proces přípravy 
kreativních vystoupení.  Ten je nástrojem, který umožňuje každému se zapojit.  Tímto by měli 
mladí lidé rozvíjet své sociální a kreativní schopnosti. 
Proto  je  proces  sám  o  sobě  klíčový:  umožňuje  mladým  lidem  pravidelně  spolupracovat 
v bezpečném prostředí, zkoušet a neuspět, vzájemně se motivovat a rozvíjet se zatímco vytvářejí  
produkt, ze kterého mohou mít radost a být na něj hrdí. Toto mladým lidem umožňuje vnímat a  
ocenit své úspěchy a schopnosti, které nabyli během procesu.

Otevřené členství, křesťanské vedení
Ten Sing je otevřen každému bez ohledu na pohlaví, vyznání, schopnosti, talent, etnický původ a 
sociální postavení. Pro členství v Ten Singu není nutné být křesťanem. Přesto, aby byl zachován 
křesťanský kontext Ten Singu, je důležité, aby alespoň jeden z klíčových vedoucích byl křesťan.

Přijato na ETS konferenci v Kodani v březnu 2012. Přeloženo do ČJ. Přijato ČVTS v červnu 2012.


