VÝROČNÁ SPRÁVA 2014
Platforma KRESŤANIA V MESTE (KvM) prepája v Bratislave 27 cirkevných
spoločenstiev, komunít a občianskych združení. Podporujeme jednotu
kresťanov a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi
pomáhame našej spoločnosti. Túžime, aby kresťania boli svetlom a soľou na
mieste, kde ich Boh postavil, a tak priniesli Božie kráľovstvo do každej zložky
spoločnosti. Deje sa tak aj prostredníctvom nižšie uvedených služieb a aktivít.

SLUŽBA ĽUĎOM BEZ DOMOVA
Pomoc ľuďom bez domova začala pred ôsmimi rokmi, kedy počas tuhej zimy
v rokoch 2005/2006 zomrelo v Bratislave 19 bezdomovcov. V súčasnosti KvM
pomocou siete dobrovoľníkov zabezpečuje nasledovné formy pomoci pre
núdznych ľudí:
- celoročná služba varenia 25 l polievky a výdaja stravy,
- zbierky šatstva a iných potrebných vecí,
- evanjelizácia a následná duchovná služba,
- praktická pomoc v teréne, na ubytovniach,
- pomoc na úradoch pri vybavovaní dokladov a dávok,
- pomoc pri hľadaní ubytovania a zamestnania.
Celoročná služba varenia a výdaja stravy
Dobrovoľníci platformy Kresťania v meste
varia 25 litrov hustej výdatnej polievky
a v spolupráci s o. z. Vagus ju vydávajú
bezdomovcom. Polievka sa varí a vydáva počas
celého roka. V zimných mesiacoch 3-krát
týždenne v utorky, štvrtky a soboty. V letných
mesiacoch 2-krát týždenne v utorky a štvrtky. Na jeden výdaj chodí cca 70-100
ľudí bez domova. Od 18.11.2014 sa strava vydáva pod mostom Lafranconi.
Ako pomáhame ľuďom bez domova v teréne
Za ľuďmi bez domova chodíme i do terénu na miesta, kde sa obvykle
zdržiavajú a na sociálne ubytovne. Pri návštevách dostanú jedlo, v prípade

potreby šatstvo alebo iné nevyhnutné veci.
Pomáhame im pri vybavovaní dokladov, dávok,
ubytovania, či pri hľadaní zamestnania. Túžime
im priniesť novú nádej pre zmenu ich života.
Túto nádej im prinášame láskou, osobným
záujmom o ich existenciu a budúcnosť. Za
každého núdzneho sa modlíme, aby spoznal
Božiu lásku a prijal odpustenie. Skutočnú zmenu pozorujeme u tých núdznych,
ktorí ľutujú svoj spôsob života a dovolia Ježišovi Kristovi, aby sa stal ich
Záchrancom a Priateľom. Tento osobný vzťah ich potom premieňa a dáva im
silu na nevyhnutné zmeny svojho spôsobu života.
Ako je tento projekt pomoci organizovaný?
Do služby ľuďom bez domova je zapojených takmer 200 dobrovoľníkov
platformy Kresťania v meste z rôznych cirkevných spoločenstiev v Bratislave a
okolí. Dobrovoľníci si môžu vybrať, v akom rozsahu a akou formou sa chcú do
pomoci zapojiť. Máme tímy, ktoré varia, ďalší dobrovoľníci chodia na výdaje,
iní zabezpečujú komunikáciu na úradoch. Máme dobrovoľníkov, ktorí
navštevujú a pomáhajú bezdomovcom v teréne a na ubytovniach atď. Naši
dobrovoľníci majú týchto ľudí na srdci a chcú im pomáhať. A nielen v tom, aby
im pomohli prežiť, dali im jedlo a šatstvo, ale chcú im pomôcť, aby sa ich život
zmenil. Tešíme sa, keď ľudia prijímajú poskytnutú pomoc, menia svoje
postoje, vychádzajú z rezignácie či zabehnutých koľají života bezdomovca
a menia sa zvnútra.
Pani Renátka má svoj vlastný byt!
Dlhá jednoročná cesta za vlastným bývaním
bola tento rok úspešne zavŕšená! Pani
Renátka a jej 3 deti majú vlastný 1-izbový byt
v Petržalke. Po tom ako splnila všetky
požiadavky (má pravidelný a trvalo udržateľný
mesačný príjem, jej zamestnávateľ si vysoko
váži jej prácu), jej ho pridelil Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava v
Petržalke na Kopčianskej ulici. Veľká vďaka za to patrí pani Sylvii Vaniherovej,
ktorá je s Renátkou v neustálom kontakte, pomáha jej so všetkým praktickým
(ponuky vhodných pracovných miest, vybavovania na úradoch, sociálna,
materiálna, poradenská a duchovná pomoc).

Veľká vďaka patrí aj všetkým vám, ktorí ste účelovo
finančne podporili socializáciu pani Renátky a jej
detí z prostredia garáží na Zátiší, kde sa skrývali
pred sociálnymi pracovníkmi a žili v neľudských
podmienkach, napadnutí rôznymi parazitmi. V
takýchto prípadoch sú nevyhnutné aj financie,
nakoľko ľudia na ulici na začiatku svojej
resocializácie nemajú žiadne finančné prostriedky.
A tie ste viacerí poslali, za čo vám ďakujeme. Teraz
máte odmenu v podobe nádherne zmeneného životného príbehu jednej
rodiny. Všetci sa z toho veľmi tešíme. Ďakujeme aj pánovi primátorovi
Milanovi Ftáčnikovi, ktorý odporučil pridelenie bytu a pani viceprimátorke
Petre Nagyovej Džerengovej, ktorá celú vec administratívne dotiahla do
úspešného konca.
V celom procese resocializácie zohrala
najdôležitejšiu úlohu duchovná podpora tejto
rodinky. Minulý rok sme dve dievčatá pani
Renátky poslali na detský tábor Levitov. To im
zmenilo život. Na tábore prijali Pána Ježiša do
svojho života a celý rok svoju mamu vytrvalo
povzbudzovali. Keď bolo ťažko, hovorili jej:
„Mami, neboj sa, Boh je s nami, ty to zvládneš.” Zbor SK Christiana si
pravidelne dievčatá brával v nedeľu na bohoslužby.
Ubytovňa na Trenčianskej, praktická
pomoc v Petržalke, brigády v Prugerovej
záhrade
Na ubytovni Trenčianska 53 naša
dobrovoľníčka Anna Debnárová slúži 50
núdznym ľuďom, z toho je 15 detí. Ide
najmä o rodiny núdznych. Jej pomoc spolu
s ďalšími dobrovoľníkmi zahŕňa komplexnú
starostlivosť od zabezpečenia základných potrieb (strava, hygiena) cez
poradenstvo, duchovnú pastoráciu, asistenciu pri hľadaní práce, pôrodoch,
umiestňovaní detí do predškolských a školských zariadení až po následnú
asistenciu pri hľadaní si trvalého ubytovania. Zároveň sme vstúpili do
partnerstva s Miestnym úradom Bratislava - Staré mesto a organizujeme
brigády pre ľudí z ubytovne a ľudí bez domova v záhrade Prugerka.

Poskytujte nám to možnosť pomôcť núdznym ľuďom vytvoriť si pracovné
návyky a niektorú našu pomoc im podmieňovať odpracovaním určitého času v
záhrade. Pravidelne chodíme aj za núdznymi do Petržalky.
Jožko a Vierka Dolníkovci
Niektorí z vás ste v minulosti podporili svojimi financiami aj Jožka a Vierku
Dolníkovcov. Tu musíme s ľútosťou skonštatovať, že poskytnutá pomoc
(sprostredkovanie trvalej práce a ubytovania, vybavené sociálne dávky,
zdravotná starostlivosť v súvislosti s tehotenstvom Vierky, snaha o
poradenstvo a duchovnú pastoráciu) zatiaľ nenašla v ich životoch trvalý
benefit. Po chybách, ktoré napriek našim prosbám urobili, vďaka ktorým Jožko
stratil prácu a následne aj ubytovanie, sú opäť “na ulici”. Vierke sa na prelome
rokov narodila nádherná dcérka a bola hneď sociálnym úradom umiestnená
do náhradnej starostlivosti detského domova. Máme s nimi stále určitý
kontakt a ochotu pomôcť, avšak spolupráca s nimi je veľmi náročná. Veríme
však, že pomoc, ktorú doposiaľ zažili ich svojim časom upriami na ich
Záchrancu a v pokání budú môcť svoje hriechy oľutovať a v Ježišovi prijať nový
život. Lebo On nad nami nikdy neláme svoju palicu, ale stále ponúka svojim
márnotratným synom návrat do náručia svojho Otca.
Vianočný benefičný koncert na pomoc ľuďom v núdzi
Na pomoc núdznym ľuďom pripravujeme benefičný koncert, ktorý sa
uskutoční 17.12.2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a na ktorom
vystúpi komorný orchester ZOE pod vedením Ewalda Danela.
Cena primátora
Marek Krajčí, výkonný riaditeľ platformy KvM,
si prevzal najvyššie samosprávne ocenenie,
Cenu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2014 Za nezištnú a účinnú pomoc
ľuďom v núdzi prostredníctvom charitatívnych
a dobrovoľníckych aktivít v Bratislave i za
hranicami mesta. Ide o najvyššie samosprávne
ocenenie pre Bratislavčanov, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o
občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a
spoločnosti.

KRESŤANSKÝ BIZNIS KLUB
Ako vznikla myšlienka založiť Kresťanský biznis klub?
Kresťania v biznise sú každodenne konfrontovaní s korupciou a amorálnym
podnikaním. Máloktorá oblasť našej spoločnosti potrebuje tak urgentne
silných, čestných a morálnych ľudí. Veríme, že skutoční kresťania môžu
priniesť zmenu, a preto už od roku 2007 organizujeme školenia a praktické
semináre s kresťanskými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu a aj
napriek nepriaznivým okolnostiam sa stali úspešnými a podporujú mnohé
charitatívne projekty. Na Medzinárodnej biznis konferencii, ktorá sa
uskutočnila v Bratislave v máji 2012 bola predstavená myšlienka vzájomnej
spolupráce a podpory kresťanských podnikateľov a manažérov na Slovensku.
Táto myšlienka sa stretla s pozitívnou odozvou, a preto vznikol Kresťanský
biznis klub, ktorý poskytuje priestor pre tieto spoločné aktivity.
Čo je víziou Kresťanského biznis klubu?
Víziou Kresťanského biznis klubu je vytvoriť platformu pre spoluprácu
kresťanských podnikateľov a poskytnúť priestor pre vzájomnú duchovnú a
praktickú pomoc v oblasti biznisu, a tak priniesť zmenu do oblasti podnikania
v našej spoločnosti.
Aké sú ciele Kresťanského biznis klubu?
- spoločenstvo, networking (spoločné stretnutia, budovanie vzťahov, výmena
skúseností, modlitby za praktické problémy)
- vzdelávanie (semináre, školenia a konzultácie na aktuálne témy z oblasti
podnikania a uplatňovania princípov Božieho kráľovstva)
- vplyv na spoločnosť (spoločné charitatívne projekty, podpora evanjelizácií,
vyjadrovanie sa k aktuálnym spoločenským témam)
Od septembra 2012 organizujeme pre
podnikateľov a manažérov pravidelné biznis
raňajky. Cieľom spoločných stretnutí je
poskytnúť podnikateľom priestor pre
vzájomné spoločenstvo, budovanie vzťahov,
výmenu skúseností, modlitby za konkrétne
problémy v podnikaní a pomoc pri aplikácii
princípov Božieho kráľovstva v biznise. Biznis raňajok, ktoré sa konajú
spravidla v posledný piatok v mesiaci od 8-10 hod. sa zúčastňuje 30-67 ľudí.
V roku 2014 sme na biznis raňajkách hovorili na témy: Podnikanie s Bohom

(svedectvá a skúsenosti podnikateľov), Ako si udržať rovnováhu v pracovnom i
osobnom živote a nevyhorieť (Zoltán Mátyus), Ako zostať pozitívne naladený
napriek negatívnemu vplyvu okolia – odolnosť (Zoltán Mátyus), Firemné
dobrovoľníctvo a firemná filantropia (Juraj Bobula), Naše poslanie v súčasnom
svete biznisu (Grahame Scofield), Prečo robím to, čo robím (Casey Brewer).
Podieľali sme sa tiež na vytvorení internetového portálu BIZDOM
(www.bizdom.sk), ktorého cieľom je prepojiť a propagovať kresťanské firmy a
kresťanských podnikateľov. Je to nástroj na podporu rozvoja obchodu a
služieb medzi kresťanskými podnikateľmi, podporu vzniku a rozvoja
spoločenstiev kresťanských podnikateľov a podporu rozvoja trhu práce medzi
kresťanskými podnikateľmi.

V dňoch 17.-18.10.2014 sa už tradične ako každý druhý rok uskutočnila v
Pálfyho paláci na Zámockej ul. Kresťanská biznis konferencia so zahraničnými
a domácimi rečníkmi na aktuálne biznis témy. Okrem prednášok a praktických
seminárov bola na konferencii aj panelová diskusia na tému "Korupcia
v podnikaní" so zaujímavými hosťami: Emíliou Sičákovou Beblavou predsedníčkou správnej rady Transparency International Slovensko,
s Matejom Kurianom - programovým manažérom Nadácie Zastavme korupciu,
s Grahamom Scofieldom - riaditeľom Medzinárodnej kresťanskej obchodnej
komory (ICCC) pre východnú Európu a strednú Áziu, s vrcholovým
manažérom Rolandom Karkóm a úspešnou podnikateľkou Miriam
Lachovou. Diskusiu moderovali novinári - Peter Švec a Peter Kremský.

SPOLOČENSTVO
Pravidelne
v Bratislave
organizujeme
spoločné zhromaždenia cirkevných zborov
a konferencie. 18. apríla 2014 na Veľký
piatok sa vo Veľkej sále Istropolisu konali
spoločné bohoslužby cirkevných zborov

v Bratislave. Téma kázne Petra Čuříka bola: Kristus zomrel tvojou smrťou, aby
ty si žil Jeho životom.
14. - 19. októbra 2014 prebiehal v Bratislave
konferenčný týždeň platformy Kresťania
v meste na tému BOH NIE JE MŔTVY. Na
Slovensko pricestovali viacerí vzácni hostia.
Medzi nimi aj Rice Broocks spolu s fyzikom
Brianom Millerom, ktorí priniesli presvedčivé
dôkazy o Božej existencii. Ich prednášky pre
vedcov Slovenskej akadémie vied zastrešila Slovenská fyzikálna spoločnosť. Vo
štvrtok 16.10. sa v Univerzitnom pastoračnom centre (UPeCe) v Mlynskej
doline prihovorili aj študentom prednáškou "Existuje dôkaz o Božej
existencii?" Po nej nasledovala diskusia a autogramiáda knihy Rice Broocksa:
God's Not Dead / Boh nie je mŕtvy, ktorá bola z príležitosti jeho návštevy na
Slovensku preložená aj do slovenčiny. Kniha R. Broocksa inšpirovala
spoločnosť PURE FLIX k natočeniu úspešného rovnomenného filmu, ktorého
projekcia bola premiérovo uvedená v utorok v UPeCe a v sobotu v kinosále
Istropolisu. Zároveň sme medzi sebou opäť privítali austrálskeho pastora
Rolanda Seowa, ktorý v stredu, štvrtok a nedeľu viedol prebudenecké
zhromaždenia, na ktorých kázal o Božej láske, odpustení.
Vyvrcholením programu bola od piatka 17.10.
do nedele 19.10. konferencia KvM v
kongresových sálach Istropolisu. V rámci nej
vystúpili aj David Mok a Jeannie Moková,
pastorský pár z austrálskeho Brisbane, ktorí
prevádzkujú
jedno
z
najúspešnejších
komunitných centier v Queenslande zamerané
na pomoc prisťahovalcom, utečencom a
sociálne znevýhodneným ľuďom. Počas konferencie v Istropolise paralelne
prebiehala aj detská konferencia. Konferencia vyvrcholila v nedeľu spoločnými
bohoslužbami
bratislavských
cirkví
združených v platforme Kresťania v meste.
BIBLICKÁ ŠKOLA 2014-2015
V spolupráci s Prepare International (USA)
organizujeme dvojročnú biblickú školu.
Stretávame sa každý druhý mesiac v piatok

a sobotu a tento rok sme preberali témy Božie Kráľovstvo, Učeníctvo, Duch
Svätý, Osobný život lídra a Moc obnovenej mysle. Na škole vyučujú lektori
z USA. Biblickú školu navštevuje cca 100 študentov z viac ako 20
spoločenstiev.

KONCERTY A KAMPANE
MILUJEM SVOJE MESTO
20. - 22. júna 2014 sa v
Bratislave uskutočnil festival
MILUJEM SVOJE MESTO,
počas ktorého bol pripravený
pestrý kultúrny, športový a
duchovný program. Stovky
dobrovoľníkov organizovaní platformou Kresťania v meste taktiež prakticky
pomáhali na rôznych miestach Bratislavy. Napríklad maľovali lavičky na
Vajanského nábreží, čistili niektoré časti Starého mesta, pomáhali revitalizovať
Staromestskú záhradu Prügerka, maľovali
zábradlia v Ružinove, čistili okolie
Kultúrneho domu v Trnávke, či pomáhali
Detskému domovu Studienka. Okrem toho
tímy dobrovoľníkov navštevovali rôzne
skupiny núdznych ľudí s ponukou
praktickej, sociálnej a duchovnej pomoci.
Cieľom festivalu je sprostredkovať ľuďom v
Bratislave lásku, vystúpiť z anonymity
mestskej metropoly a prispieť k vytvoreniu
atmosféry vzájomnej pomoci jej obyvateľov.
Za akciou stoja viaceré cirkevné spoločenstvá
a občianske združenia v spolupráci so svojimi
európskymi partnermi. Veríme, že ľudia v
hlavnom meste nemusia žiť sami stratení v
dave, ale môžu zažívať priateľstvá a osobný záujem vo svojich komunitách.
Festival Milujem svoje mesto vyvrcholil v nedeľu 22.6. v areáli jazera Kuchajda,
kde organizátori návštevníkom pripravili zaujímavý program s množstvom
workshopov a atrakcií.

KONCERT PRE BRATISLAVU
Dňa 20.6.2014 sa v Katedrále Sv. Martina
konal Koncert pre Bratislavu pod záštitou
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
Milana Ftáčnika organizovaný v rámci
otváracieho týždňa Kultúrneho leta a
Hradných slávností. Na koncerte účinkovali:
Komorný orchester ZOE a hostia, bratislavské
cirkevné a sekulárne spevácke zbory, Detský
komorný orchester Strieborné struny. Dirigoval Ewald Danel, umelecký vedúci
Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala.
18. - 20. júna 2014 sme v letnej čitárni
U červeného raka pod Michalskou
bránou zorganizovali 5. ročník hudobnoliterárnych popoludní Žalmy kráľa
Dávida. Na koncertoch účinkovali: The
Hope Gospel Singers pod vedením Ivety
Weis Viskupovej, spevácky zbor BJB
Palisády pod vedením Sláva Kráľa a
Miriam Kaiser & Band.
V roku 2014 sme organizovali alebo boli partnermi nasledovných podujatí:
Koncert Národného týždňa manželstva, 10.2.2014, kongresová sála Dunaj
Koncert Sama Rotmana, 10.4.2014, kostolík Palisády
Benefičný koncert pre Detské kardiocentrum v SR , 14.5.2014, Reduta
Politika ako poslanie, 24.-25.10.2014, Bratislava
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