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„DŮVĚRA V KRISTA, ALTERNATIVA
PRO KULTURU (MLADÝCH), PROSTOR

PRO KREATIVITU.“

YMCA DAP



YMCA
YMCA je zkratka anglického názvu

„Young Men's Christian

Association", což se překládá jako

„Křesťanské sdružení mladých lidí."

 

YMCA je nejstarší, největší 

a nejrozšířenější mládežnická

organizace na světě, která usiluje o

harmonický rozvoj člověka po

všech jeho stránkách - těla, duše a

ducha (jak symbolizuje

rovnostranný trojúhelník, který je

logem YMCA). 

 

Své místo pro všestranný rozvoj

nalezne v YMCA každý! Organizace

sice funguje na křesťanských

principech, ale je otevřena všem

lidem bez rozdílu náboženského

vyznání, rasy, pohlaví, sociálního

postavení nebo duševních a

fyzických schopností. 

 

 

 

 

 

Počet zemí, ve kterých
dnes YMCA působí s více

jak 58 miliony svých
členů.

119

 
 

V České republice nabízí YMCA své

programy prostřednictvím 28

poboček, které jsou rozmístěny po

různých městech ČR.

 

www.ymca.cz
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YMCA DAP
 

YMCA DAP je právě jednou ze

zmiňovaných poboček YMCA v

České republice.

 

Poslání YMCA DAP spočívá

především  v péči o všestranný

tělesný, duševní a duchovní

rozvoj mladých lidí. Toto poslání

naplňujeme zvláště

prostřednictvím rozvoje

osobnosti mladého člověka a jeho

charakteru, tělesné výchovy a

sportu, výchovy k demokracii,

toleranci, občanské

odpovědnosti, vzdělávacích

programů a dalších aktivit.

 

www.dap.ymca.cz

 

 

Rok založení YMCA DAP.

2001
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Hlavním nástrojem, který v YMCA

DAP pokládáme za ideální způsob,

jak napomoci rozvoji jedince a

naplnění poslání naší organizace, je

hudební aktivita Ten Sing.

 

 



HUDBA, TANEC, DIVADLO
Hudba, tanec a divadlo - to jsou

prvky umění, které se skrývají

pod názvem Ten Sing. 

Tato hudebně kreativní

volnočasová aktivita se už od

roku 1967 snaží v různých

místech po světě rozvíjet mladé

lidi skrze kreativní umění. 

 

Ten Sing není profesionální

uskupení, každý zde může najít

možnost seberealizace 

a vyzkoušet si, co ho láká. 

 

Tato aktivita dává mladým lidem

skrze svůj program pevné zázemí

a snaží se je vést ke zdravému

sebevědomí, demokratickým

hodnotám, odpovědnosti za sebe

i druhé, solidaritě a kreativitě.

 

Rok, kdy byl Ten Sing
založen v samotném

Norsku.

1967
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Název Ten Sing je zkratkou

anglického názvu „teenagers

singing" neboli „mladí zpívají."

 

www.tensing.cz



MLADÍ PRO MLADÉ
Ten Sing je veden mladými lidmi,
kteří nejlépe znají názory svých

vrstevníků - ví, o čem sní, co cítí a
po čem touží. Proto máme velmi
aktivní mladé vedoucí, kteří se

nebojí přebírat na sebe
zodpovědnost a předávat smysl

této aktivity mezi další mladé lidi. 
 

I přes zodpovědnost mladých za
program, vnímáme jako důležitou

přítomnost dospělých, kteří
působí jako mentoři mladších

vedoucích, kteří vytváří
tensingový program. 

 

Mladí vedoucí se tak učí přebírat
zodpovědnost a předávat

hodnoty kreativním způsobem
mezi další mladé lidi, což

prospívá jejich osobnostnímu
růstu.

 

 

Kultura, Kreativita a Kristus
aneb tři K, která jsou

rovnocennými součástmi
Základních myšlenek tensingu.

„3K"
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V roce 2018 se na pořádání akcí, 
 které organizujeme, podílelo 

přes 25 dobrovolníků, kteří 
věnují svou energii a čas  

činnosti pro ostatní.
 

 

 



PROCES PŘED PRODUKTEM
Aby Ten Sing naplnil svůj cíl,

kterým je především rozvoj

mladých lidí, soustředí se na

proces kreativních vystoupení,

do jejichž přípravy se může

každý  plně zapojit. Tímto

procesem rozvíjí mladí lidé své

kreativní a sociální schopnosti, 

a proto je pro naši činnost

klíčový.

 

V tensingu vnímáme talent

každého jedince a skrze

každotýdenní zkoušky se jej

snažíme rozvíjet právě

prostřednictvím široké škály

uměleckých forem.

 

V České republice fungovalo v

roce 2018 deset takových

tensingových skupin, které se

pravidelně schází.

Věkové rozmezí pro
cílovou skupinu, která se

našich aktivit  účastní.

13-19 
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TS Ostrava Centrum

TS Orlová

TS Krnov

TS Jaroměř

TS Praha

TS Tyjátr

TS Hradec Králové

TS Mělník

TS Vrchlabí

TS Pelhřimov

TENSINGOVÉ SKUPINY 2018



AKCE 2018
Mimo to, že v YMCA DAP

podporujeme vznik nových

tensingů, pořádáme pro všechny

tyto skupiny společné akce, na

kterých se můžou všichni

tensingáři setkat.

 

Během těchto akcí probíhá jak

hudební program, tak různé

kreativní workshopy, kde mohou

teenageři společně tvořit.

 

Kromě bohatého programu akcí

pro tensingáře, máme také

vzdělávací akce jako je Step-by-

Step, kde si mohou zájemci o

vedení tensingu zjistit a zkusit,

co je úlohou tensingového

vedoucího.

 

 

 

 

 

 

Počet všech akcí (koncertů,

víkendovek), které v roce 2018
YMCA DAP pořádala.

23 
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Největší akce pořádané v roce 2018:

 

 

Volejbalový turnaj 2018

 

KNOW HOW seminář 2018

 

Letní projekt Ten Sing Želiv

 

Tensingový tábor Way to Norway

 

Turné na Evropský tensingový festival

 

TS v LS - teambuilding vedoucích

 

Český tensingový festival Turn UP!

 

Step-by-Step 2018

 

 

 

 

 

 

 



AKCE 2018
Významnou akcí, která se 

v tensingu odehrává jednou za

několik let, je Evropský

tensingový festival (ETS), který se

shodou okolností pořádal v tomto

roce v samotném Norsku. 

 

Naši čeští tensingáři byli

samozřejmě u toho!  Dohromady

nás jelo 71 tensingářů z různých

koutů České republiky.

 

Společně se stovkami

zahraničních tensingářů jsme tak

oslavili 50 let od vzniku tensingu

a vystoupili s hudebním

programem, který jsme s českým

tensingovým hnutím společně

secvičili během letního

tensingového tábora.

 

Počet mladých lidí, kteří se
zúčastnili 23 akcí, které
YMCA DAP v roce 2018

pořádala.

677
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Ať už pořádáme akce většího

rozsahu v podobě festivalu 

a tábora či jednodenní akce, 

v rámci každé z nich klademe

důraz na pravidla:

 

NO SEX, 

NO DRUGS, 

NO ALCOHOL.

 

Pravidla platí pro všechny, kteří

se akcí účastní, včetně

vedoucích. Mladí lidé tak mají

na našich akcích bezpečný

prostor pro svůj rozvoj. 

 

 



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
Rozpočet roku 2018 velmi ovlivnil

Evropský tensingový festival v Norsku.

Takto velkou akci bylo třeba

financovat z více zdrojů. Kromě

dotace MŠMT na tábor a zahraniční

spolupráci nám také velmi pomohla

možnost čerpání podpory z Fondu

rozvoje YMCA v ČR. Velké poděkování  

patří také mnoha individuálním

dárcům (především z řad bývalých

tensingářů), kteří během několika dní

nashromáždili více než potřebnou

částku na podporu jednoho

tensingáře, který by si účast na celém

projektu sám nemohl dovolit. Čím dál

více si uvědomujeme, jak důležitým

zdrojem (nejen finančním) jsou právě

individuální dárci. Každý dar je pro

nás signálem, že tato práce má smysl

a je o ni zájem.
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I v letošním roce se nám

podařilo obstarat dostatek

financí na zachování pozice

tensingového sekretáře, která se

nám osvědčila již v předchozích

letech. 

 

Navzdory současné tendenci

úbytku členů tensingového

hnutí se snažíme investovat do

vzdělávání vedoucích a do

zkvalitňování akcí. Věříme, že to

je nezbytné pro umožnění

příchodu „nové vlny“ mladých

tensingářů, mezi nimiž se již teď

postupně objevují potomci těch,

kteří byli u počátků tensingu

v ČR.

 

 



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
2018
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Ke dni 31.12.2018



PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří

se v roce 2018 podíleli na organizaci akcí YMCA DAP a věnovali

svou energii a úsilí šíření hodnot a poslání, na kterých je naše

organizace založena.

 

Další poděkování patří těm, kteří náš podporují jak finančně, tak

materiálně a duchovně. Děkujeme, že s námi budujete organizaci,

která mladým lidem již několik let nabízí prostor pro jejich

všestranný rozvoj. 

 

Speciální poděkování patří také účetním YMCA v ČR za trpělivost

s naším někdy komplikovaným účetnictvím.
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YMCA DAP 

Statut: zapsaný spolek 

Sídlo: Čsl. armády 808/43b, Krnov, 794 01

Korespondenční adresa: Na Poříčí 12, Praha 1, 110 00 

Telefon: 727 875 319 

IČO: 26532379

 

Výbor YMCA DAP: info@ymcadap.cz 

Tensingový sekretář: sekretar@tensing.cz 

ČVTS: cvts@tensing.cz 

WEB: www.dap.ymca.cz, www.tensing.cz

FACEBOOK: facebook.com/tensingcz 

INSTAGRAM:  #tensingcz

 



@YMCA DAP 2018

 


