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I.	sekce	Pro	mLádež	ČBk

Sekce	pro	mládež	České	biskupské	konference	(dále	jen	Sekce)	je	pas-
toračně-koordinační	nástroj	ČBK,	jmenovitě	biskupa	–	delegáta	pro	
pastoraci	mládeže.	Posláním	Sekce	je	doprovázení	mladých	lidí,	žijí-
cích	uvnitř	i	vně	církevního	společenství.

Členy	 Sekce	 jsou:	 kněží,	 laici,	 resp.	 i	 řeholníci,	 kteří	 byli	 ČBK	
a	 v	 jednotlivých	 diecézích	 k	 této	 službě	 pověřeni	 biskupem,	 resp.	
představeným.

Každý	z	nich	následuje	Ježíše	Krista	a	svým	životem	o	něm	vydává	
svědectví.	Zná	své	místo	v	církvi	a	rozvíjí	na	něm	svou	službu.	V	síle	
Ducha	Svatého	doprovází	jednotlivce	nebo	společenství	na	jejich	ži-
votních	cestách.

1.	ředitel	sekce

Je	 jmenován	a	odvoláván	předsedou	ČBK,	po	 schválení	na	 řádném	
zasedání	ČBK.	Je	zaměstnancem	ČBK.

	 Úkoly	ředitele	sekce:
a)	 	v	inspiraci	Duchem	Svatým,	ve	světle	Písma	svatého	a	četbou	cír-

kevních	dokumentů	týkajících	se	mládeže	hledá	vize	pro	dopro-
vázení	a	službu	mládeži,

b)	 	konzultuje	pastorační	situaci	s	biskupy,	s	řediteli	diecézních	cen-
ter	mládeže	(dále	jen	DCM)	a	zodpovědnými	na	úseku	pastorace,

c)	 	zprostředkovává	 spojení	 Sekce	 s	Dikasteriem	 pro	 laiky,	 rodinu	
a	život,	zastupuje	českou	církev	na	mezinárodních	setkáních	týka-
jících	se	pastorace	mládeže,

d)	 	připravuje	zasedání	Sekce;	konzultuje	jeho	obsah	s	biskupem	pro	
mládež,

e)	 	připravuje	a	koordinuje	celostátní	setkání	mládeže	(CSM),	celo-
státní	setkání	mladých	animátorů	(CSA),

f)	 	připravuje	republikové	setkání	kaplanů	pro	mládež	(KPM)	nebo	
delegátů	 zodpovědných	 za	 koordinaci	 pastorace	 mládeže	 v	 da-
ných	diecézích,
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g)	 	zodpovídá	 za	 organizaci	 Studijně-formačního	 kurzu	 (SFK)	 pro	
pracovníky	diecézního	centra	mládeže,	Diecézních	center	života	
mládeže	(dále	jen	DCŽM)	a	pastorační	pracovníky	doprovázející	
mládež,

h)	 	připravuje	Konferenci	o	mládeži	(KOM);	zve	pracovníky	s	mlá-
deží	k	setkání	a	výměně	zkušeností,

i)	 	zastupuje	Sekci	navenek	v	kontaktu	se	státními	orgány	a	sdělova-
cími	prostředky	(nebo	po	dohodě	pověřuje	svého	zástupce)	a	má	
právo	vystupovat	jménem	celé	Sekce,

j)	 	zodpovídá	za	účast	mladých	lidí	z	České	republiky	na	světových	
dnech	mládeže	(SDM)

k)	 	připravuje	 metodické	 a	 formační	 materiály	 pro	 mladé	 lidi,	 pro	
animátory,	jednotlivá	společenství,	pro	formaci	jedinců,

l)	 	navštěvuje	jednotlivá	DCM	a	DCŽM,	setkání	mládeže	v	komuni-
tách,	hnutích	a	řeholích,	případně	další	místa,	kde	v	diecézi	probí-
há	pastorace	mládeže,	

m)	 	spolupracuje	 s	 Ekumenickou	 radou	 církví	 (ERC);	 podílí	 se	 na	
ekumenických	projektech	pracujících	na	poli	pastorace	mládeže,

n)	 	spolupracuje	s	teologickými	fakultami	a	dalšími	subjekty	na	roz-
lišení	pastoračních	výzev	pro	mládež,

o)	 	je	 členem	 rady	 Asociace	 křesťanských	 spolků	 mládeže,	z.	s.	
(AKSM),	

p)	 je	členem	správní	rady	spolku	signály.cz,	z.	s.,
q)	 podporuje	pastoraci	tištěnými	i	on-line	médii.

2.	sekretariát	sekce

Sekretariát	(SKS)	tvoří	kromě	ředitele	mladí	lidé	a	ekonom	–	fundrai-
ser.	Jsou	řádnými	členy	Sekce.	Jsou	zaměstnanci	ČBK.
•	 Je	koordinačním	a	organizačním	nástrojem	Sekce.
•	 Pracovní	činnost	sekretariátu	koordinuje	ředitel	Sekce.
•	 Při	hlasování	na	zasedání	Sekce	mají	společně	jeden	hlas.
•	 Provozní	náklady	sekretariátu	jsou	hrazeny	z	prostředků	ČBK.
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	 Úkoly	sekretariátu	sekce
a)	 	zajišťuje	 propojení	 mezi	 DCM,	 vzájemnou	 výměnu	 informací,	

materiálů,	zkušeností	atd.,
b)	 	koordinuje	přípravné	týmy	při	setkání	mládeže	(SDM,	CSM,	CSA	

a	další),
c)	 	podílí	se	na	zajišťování	mezinárodních	kontaktů,	organizuje	účast	

mladých	lidí	z	ČR	na	světových	dnech	mládeže	a	mládežnických	
setkáních	s	papežem,	

d)	 	připravuje	podklady	pro	ČBK	o	chodu	sekretariátu	Sekce	a	hos-
podaření	při	jednotlivých	setkáních,

e)	 	podílí	se	na	přípravě	a	realizaci	úkolů,	které	vyplývají	z	náplně	
práce	ředitele	Sekce,

f)	 	připravuje	 zasedání	 Sekce,	 pořizuje	 zápis,	 koordinuje	 úkoly	 ze	
zasedání,

g)	 	ve	spolupráci	s	AKSM	podporuje	projekt	dlouhodobé	dobrovol-
nické	služby	v	rámci	katolické	církve.

3.	Pracovní	skupiny	sekce

Dynamická	a	měnící	se	situace	v	oblasti	práce	s	mládeží	přináší	stále	
nové	výzvy,	které	je	třeba	nejprve	na	poli	Sekce	analyzovat	a	pak	na	
ně	s	pružností	reagovat	v	jednotlivých	v	diecézích.	V	případě	potřeby	
proto	může	Sekce	zvolit	na	určitý	čas	nebo	na	určitou	práci	pracovní	
skupinu,	která	úzce	spolupracuje	v	zadané	oblasti	s	ředitelem	Sekce	
a	sekretariátem	Sekce.	To	vše	se	děje	ve	světle	evangelia	a	pod	vede-
ním	Ducha	Svatého.

4.	spolky	jednotlivých	diecézí	a	aksm	

Cílem	 a	 účelem	 zapsaných	 spolků	 jednotlivých	 diecézí	 je	 podpora	
pastorace	mládeže.	Slouží	k	získávání	dotací,	účetnictví	a	pojištění.		

Asociace	křesťanských	spolků	mládeže,	z.	s.,	je	dobrovolné	seskupení	
diecézních	spolků	dětí	a	mládeže.	Slouží	jako	nástroj	pořádání	setká-
ní	mládeže	na	národní	úrovni.	Podporuje	vzdělávání	a	formaci	pra-
covníků	s	mládeží	prostřednictvím	studijně	formačního	kurzu	(SFK).	
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Předsedou	AKSM	je	pracovník	sekretariátu	Sekce.	Ředitel	Sekce	má	
v	AKSM	právo	veta.

II.	jednací	řád	sekce

1.	Zasedání	sekce

Zasedání	svolává	ředitel	Sekce	jménem	biskupa	pro	mládež.	Program	
připravuje	podle	námětů	členů	Sekce	či	úkolů,	které	vyplývají	ze	za-
sedání	ČBK.	Program	zasedání	sekretariát	rozešle	14	dní	před	zase-
dáním	na	DCM.	

2.	Průběh	zasedání	sekce

•	 Na	začátku	zasedání	schválí	členové	Sekce	návrh	programu.
•	 Stanoviska	+	komentáře	k	projednávaným	bodům	jsou	součástí	zá-

pisu	ze	zasedání.	
•	 Ředitel	 Sekce	 předkládá	 závěry	 jednání	 biskupovi	 pro	 mládež,	

který	o	nich	informuje	ostatní	biskupy	v	ČBK.
•	 Zasedání	Sekce	se	mohou	účastnit	také	osoby	pozvané	s	ohledem	

na	obsah	zasedání.

3.	hlasování	na	zasedání	sekce

•	 Pokud	v	důležitých	bodech	programu	nedojde	ke	shodě,	dává	mo-
derátor	hlasovat.	K	přijetí	návrhu	hlasováním	je	třeba	dvoutřetino-
vé	většiny	přítomných	členů.

•	 Hlasovací	 právo	mají	 řádní	 členové	 Sekce:	 dva	 z	 každé	 diecéze	
a	jeden	hlas	ze	sekretariátu	Sekce.
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III.	dIecéZní	centrum	Pro	mLádež	

1.	Popis

a)	 	DCM	náleží	do	kompetence	diecézního	biskupa.	Zprostředkovává	
zpětnou	vazbu	od	mladých	směrem	k	biskupovi,	slouží	jako	jeho	
nástroj	 v	 oblasti	 pastorace	 mládeže	 (koordinace,	 evangelizace,	
předávání	informací).	Plní	pastorační	úkoly	dané	diecéze.

b)	 	Vedoucího	 DCM	 a	 pracovníky	 jmenuje	 diecézní	 biskup.	 DCM	
vytváří	pastorační	projekty	pro	mládež	v	dané	diecézi	a	podílí	se	
na	projektech	svěřených	místním	biskupem.	

c)	 	DCM	koordinuje	pastoraci	mládeže	v	dané	diecézi,	spolupracuje	
s	ostatními	pastoračními	složkami	dané	diecéze	a	je	v	součinnosti	
s	ostatními	subjekty,	kteří	se	věnují	doprovázení	mládeže.	

d)	 	DCM	spolupracuje	se	Sekcí	pro	mládež	a	podílí	se	na	pastorač-
ních	projektech	schválených	ČBK	v	ČR.

2.	Úkoly	dcm

Výběr	konkrétních	jednotlivých	cest	a	způsobů,	jak	doprovázet	mladé	
lidi	v	procesu	následování	učení	evangelia	Ježíše	Krista,	závisí	na	si-
tuaci	a	možnostech	každé	diecéze:
a)	 	vytváření,	podpora	a	návštěvy	společenství	ve	farnostech	či	na-

příč	diecézí,
b)	 	zajištění	diecézních	setkání,	popř.	koordinace	a	podpora	vikariát-

ních	(děkanátních)	setkání	mládeže,
c)	 	on-line	 komunikace,	 tvorba	 aplikací,	 sociální	 platformy,	 e-lear-

ning,	správa	webu,	vytváření	videí,	podíl	na	televizních	pořadech,
d)	 	spolupráce	s	kněžími,	kaplany	pro	mládež,	s	Vysokoškolským	ka-

tolickým	hnutím	(VKH)	a	ostatními	spolky	(Orel,	Skaut),	případ-
ně	dalšími,	které	se	v	diecézi	zabývají	pastorací	mládeže,

e)	 	rozvíjení	 nových	 a	 udržování	 stávajících	 kontaktů,	 spolupráce	
s	různými	spiritualitami	a	hnutími,

f)	 	koordinace	při	pořádání	národních	a	světových	setkání	mládeže,	
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g)	 	hledání	vlastních	cest	pastorace	mládeže	specifických	pro	každou	
diecézi	v	ČR.

3.	Vztah	dcm	k	sekci

a)	 	vedoucí	 DCM	 a	 jeho	 zástupce	 se	 účastní	 pravidelně	 zasedání	
Sekce,

b)	 	modlitbou,	 službou	 a	 svými	 charismaty	 se	 podílí	 na	 vytváření	
pastoračních	cest	pro	mladou	generaci,

c)	 	informuje,	přináší	postřehy	z	pastorační	činnosti	své	diecéze;	po-
dílí	se	na	vytváření	společných	republikových	projektů.

IV.	dIecéZní	centrum	žIVota	mLádeže

Pojem	diecézní	 centrum	 života	mládeže	 zahrnuje	 také	 arcidiecézní	
centra	života	mládeže	(ADCM),	Diecézní	středisko	mládeže	(DSM)	
a	Interdiecézní	centrum	života	mládeže	Křižovatka	Příchovice,	s	re-
spektováním	specifik	jednotlivých	míst.

•	 Je	místo,	kde	mladí	lidé	prožívají	společenství,	navazují	nová	přá-
telství,	zakoušejí	stálé	přijetí,	vzdělávají	se	v	obsahu	víry,	jsou	uvá-
děni	do	modlitby,	 společně	 se	 zapojují	 do	programu	a	 rostou	ke	
službě.

•	 DCŽM	poskytuje	platformu	k	osobnostnímu	růstu	mladého	člově-
ka,	včetně	jeho	schopnosti	přijímat	zralou	zodpovědnost.

•	 Slouží	k	obnově	fyzických	i	duševních	sil,	jednotlivcům	pomáhá	
objevit	a	rozvinout	jejich	charismata.

•	 Krása	a	hodnota	života	s	Bohem	se	zrcadlí	v	žitém	a	otevřeném	
společenství	mezi	mladými	a	s	knězem.	

•	 Odpovědného	za	DCŽM	či	jiné	pastorační	středisko	jmenuje	a	od-
volává	diecézní	biskup.	Ředitel	DCM	má	při	jmenování	zodpověd-
ného	za	DCŽM	poradní	hlas.	Poradní	hlas	má	i	ředitel	Sekce.

•	 Mezi	DCŽM	a	DCM	v	dané	diecézi	probíhá	úzká	spolupráce.
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•	 Zřizuje	ho	biskupství	a	 je	 jím	také	finančně	podporováno;	může	
vyvíjet	aktivity	k	spolufinancování,	ty	však	nesmí	narušit	poslání,	
pro	které	je	zřízeno.	

•	 Služba	DCŽM	a	DCM	(či	dalších	pastoračních	středisek)	není	to-
tožná,	není	proto	žádoucí	spojovat	je	v	jeden	celek.	

•	 Pracovníci	DCŽM	jsou	zváni	na	SFK,	který	poskytuje	formační	
prostředí,	nabízí	vzdělání	a	růst	ve	víře,	dává	prostor	pro	společ-
né	 sdílení	 a	 výměnu	 pastoračních	 zkušeností	 napříč	 diecézemi	
v	celé	ČR.	

•	 Zpravidla	vyžaduje,	aby	zde	 trvale	pracoval	pro	mládež	alespoň	
jeden	kněz	(v	návaznosti	na	možnost	diecézí),	ve	spolupráci	se	stá-
lým	týmem	(stálý	tým	má	být	tvořen	vyzrálými	lidmi,	vhodnými	
pro	tuto	službu).

V.		PříPraVa	Vedoucích	a	PastoraČních	
PracoVníkŮ	dcm	a	dcžm

1.	Příprava	vedoucího	kněze	pro	službu	v	dcm	nebo	dcžm

•	 Je	vhodné,	aby	příprava	začala	1	až	2	roky	před	odchodem	před-
chozího	vedoucího.	A	to	mimo	jiné	tak,	že	nástupce	by	tento	čas	
měl	 strávit	 společně	 se	 svých	 předchůdcem	 na	 daném	místě	 za	
účelem	předání	zkušeností	(pastorace,	administrativa,	koučování	
týmu,	řešení	krizové	prevence,	nastavení	kompetencí	v	pastorač-
ních	prioritách	a	další).

•	 Je	vhodné,	 aby	kandidát	dosáhl	minimálního	vzdělání	v	 souvis-
losti	se	svou	službou	a	absolvoval	praxi	na	jiných	DCŽM	či	získal	
zahraniční	zkušenost.

•	 Je	vhodné	na	bezprostřední	přípravu	před	vlastním	nástupem	do	
služby	vyčlenit	čas	v	rozsahu	1	až	2	měsíce.	V	tomto	období	při-
pravit	vize,	strategie,	čas	na	modlitbu,	konzultace.
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2.	Příprava	pracovníka	pro	službu	na	dcm

•	 před	nástupem	je	vhodné	samostudium	dokumentů	o	službě	a	prá-
ci	DCM	a	celé	Sekce,

•	 v	prvních	letech	služby	absolvovat	studijně-formační	kurz,
•	 umožnit	praktické	formační	pobyty	na	jiném	DCM	v	diecézi	ČR.

VI.	ZáVĚr

Text	 těchto	Statut	 byl	 schválen	 na	 124.	 plenárním	 zasedáním	ČBK	
dne	20.	–	21.	října	2020	na	Svatém	Hostýně.	V	platnost	vstupuje	dnem	
schválení.	Nahrazuje	Statuta	z	roku	1993.

VII.	seZnam	PoužItých	Zkratek

ADCM .........Arcidiecézní	centrum	mládeže	
AKSM ..........Asociace	křesťanských	spolků	mládeže,	z.	s.
CSA	 .............Celostátní	setkání	animátorů	
CSM	 .............Celostátní	setkání	mládeže	
ČBK	 .............Česká	biskupská	konference	
DCM ............Diecézní	centrum	mládeže
DCŽM ..........Diecézní	centrum	života	mládeže	
DSM	 .............Diecézní	středisko	mládeže	
ERC	 .............Ekumenická	rada	církví	
KOM ............Konference	o	mládeži	
KPM .............Kaplan	pro	mládež
MŠMT	ČR ...	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	České	

republiky	
SDM	 .............Světový	den	mládeže	
SFK	  .............Studijně	formační	kurz	
Signály .........Komunitní	web	pro	mládež	www.signaly.cz
SKS	  .............Sekretariát	Sekce	
VKH .............Vysokoškolské	katolické	hnutí


