VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
SPOLOČNÁ SLUŽBA / POMOC ĽUĎOM BEZ DOMOVA
Vďaka Bohu sa táto služba aj tento rok opäť výrazne posunula.
V januári dostala naša dobrovoľníčka Anna Debnárová pracovnú
ponuku od starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Rudolfa
Kusého, viesť špecializovanú kanceláriu práve na pomoc ľuďom bez
domova. Ide o prvú kanceláriu tohto typu v bratislavskej samospráve
a je inšpiráciou aj pre ďalšie mestské časti. Týmto sme sa stali lídrami
v praktickom prepojení samosprávy a mimovládneho neziskového
sektora pri riešení otázky bezdomovectva v Bratislave. Anna
Debnárová sieťuje v mestskej časti ďalšie neziskové organizácie so
zameraním na pomoc ľuďom bez domova a koordinuje ich činnosti na
území Nového Mesta.
Ako združenie sa podieľame aj na tvorbe mestskej a národnej stratégie
riešenia tejto problematiky. Anna zároveň spolupracuje s viacerými
väznicami a vytvára projekt socializácie ľudí prepustených z výkonu
trestu odňatia slobody, aby opätovne neupadli do bezdomovectva.
Veľmi sa tešíme aj našej novej dobrovoľníčke Lenke Antalíkovej, ktorá
sa koncom roka stala novou koordinátorkou nášho nosného projektu
varenia a výdaja stravy ľuďom bez domova. V budúcnosti bude môcť
ako človek s adekvátnym vzdelaním profesionálne zastrešovať naše
sociálne aktivity.
Celoročný výdaj stravy
Myslíte si, že je ťažké uvariť
polievku pre cca 100 ľudí? Chce to
pracovitý tím 2 až 4 ľudí, asi 4
hodiny času a suroviny za približne
50 EUR. Najmä v zime je to pre ľudí
bez
domova
veľakrát
život
zachraňujúca pomoc - jediné teplé
jedlo
za
deň.
Dobrovoľníci
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platformy Kresťania v meste počas celého roka 2-krát týždenne od
mája do septembra a 3-krát týždenne od októbra do apríla varia a
vydávajú stravu núdznym. Ročne takto spolu s tými, ktorí zabezpečujú
rozvoz a výdaj stravy, preinvestovali viac ako 13.000 EUR a
dobrovoľnícky odpracovali takmer 2000 hodín. Od septembra sme
zabezpečovali celý projekt samostatne, už bez o.z. Vagus. V zimných
mesiacoch k výdaju pridávame aj rozdávanie šatstva, prikrývok,
hygienických potrieb a začíname zabezpečovať aj základné zdravotné
ošetrenie. Ku koncu roka sme začali formovať nové zdravotnícke tímy,
ktoré budú môcť využívať kompletne zariadenú sanitku od n.o. Domov
sv. Jána z Boha.
Integrácia na trh práce
Od konca augusta opäť realizujeme
projekt integrácie ľudí bez domova
na trh práce. Pomáhame im znovu
nadobudnúť pracovné návyky a
zručnosti. Naše skúsenosti sú
naozaj veľmi povzbudivé. Minulý
rok sa nám v nadväznosti na naše
zamestnávanie podarilo šiestich
klientov (z desiatich) umiestniť na
pracovný trh. Na projekt sme tento rok získali dotáciu od Miestneho
úradu Bratislava - Nové Mesto vo výške 1.500 EUR a finančný
príspevok 10.000 EUR od Hlavného mesta SR Bratislava.
Zamestnávame prednostne ľudí
bez domova z geta na Zátiší.
Ľudia
bez
domova
čistia
a zametajú
ulice,
zbierajú
odpadky a špačky, vysekávajú
burinu z chodníkov. Pomáhali
vyčistiť aj grafity v podchode na
Trnavskom mýte. Bol to nápad
pána starostu Kusého, ktorý s nimi jednu sobotu aj sám pracoval.
Tešíme sa, že vďaka pravidelnej práci prestali núdzni ľudia zo Zátišia
piť alkohol a začali sa zaujímať o iný typ ubytovania.
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Socializácia
Služba ľuďom bez domova je
náročná. Vyžaduje si veľa lásky, času
a úsilia. Jej cieľom je socializácia
ľudí. Vždy sme nesmierne šťastní,
keď sa to podarí, tak ako v živote
Anky a Ľuboša, ktorým pomohla
Sylvia Vaniherová vrátiť sa domov k
svojej rodine na východné Slovensko. (Celý príbeh si môžete prečítať na našom facebooku.) Sylvia spolu
s Martinom Mižičkom pravidelne slúžila v petržalských oblastiach
viacerým skupinám ľudí bez domova. Zároveň viedla náš sklad pomoci
na Ambroseho 6, kde máme uskladnené šatstvo, potraviny a iný
materiál, ktorý slúži našim dobrovoľníkom pri pomoci núdznym
ľuďom. Ďalší sklad nám otvoril pán starosta Kusý priamo na úrade MČ
Bratislava - Nové mesto. Ten zabezpečuje Anna Debnárová.
Vianočný benefičný koncert
na pomoc ľuďom v núdzi
23.12.2015 sme v spolupráci s Nadáciou Integra usporiadali v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava
Vianočný benefičný koncert na podporu ľudí v núdzi. Záštitu nad koncertom prevzal primátor Hlavného
mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Na koncerte účinkovala vokálna
skupina Fragile. Výťažok z benefície vo výške 4196 € je venovaný na
pomoc ľuďom bez domova v Bratislave a v sýrskych utečeneckých
táboroch.
VEREJNO-PROSPEŠNÉ A SPOLOČENSKÉ
PROJEKTY:
Milujem svoje mesto
11.-12.9.2015 sme v Bratislave organizovali
festival Milujem svoje mesto. Ide o jednu
z najväčších dobrovoľníckych kampaní na
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území Bratislavy. Tento rok sa do nej
zapojilo viac ako 40 partnerských
organizácií a spoločenstiev, a takmer
600 dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci
s Hlavným mestom SR Bratislavou
a jej viacerými mestskými časťami vo
vytipovaných oblastiach odpracovali
viac ako 3200 hodín. Pomáhalo sa
školám, domovom sociálnych služieb,
domovom seniorov a sociálnym ubytovniam. Dobrovoľníci čistili
a kosili verejné priestranstvá, detské ihriská, parky, lesy, natierali
zábradlia autobusových zastávok, lavičky či ploty. Súčasťou festivalu
bol na rôznych miestach Bratislavy aj pestrý kultúrny, športový
a duchovný program. Dobrovoľníci na ňom organizovali program
najmä pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, ale aj seniorov.
Vyvrcholením kampane bol v sobotu večer v Incheba Expo Aréne
Festival života, ktorý organizoval partner kampane - David Hathaway
Ministry. Prišlo naň z celého Slovenska a zahraničia viac ako 4000 ľudí.
Dobrú správu na ňom kázal David Hathaway, ktorý bol takmer rok v
komunistickom Československu väznený za pašovanie Biblií a neskôr
dvakrát, pred očami lekárov, zázračne uzdravený z rakoviny. Pomáhalo
sa so srdcom a urobilo sa mnoho dobrého. Vykonaná práca rozžiarila
oči mnohým. Najviac nás tešili ďakovania seniorov v domovoch, slová
vďaky a uznania od riaditeľov sociálnych zariadení, či náhodných
okoloidúcich. Bratislava sa vďaka pomoci dobrovoľníkov stala
miestom lásky, priateľstva a vzájomnej pomoci.
Koncert Nadácie Detského
kardiocentra v SR / 28.5.2015
Naša platforma sa ako partner aj
tento rok podieľala na piatom
ročníku
Ďakovného
koncertu
Nadácie Detského kardiocentra SR,
ktorý sa uskutočnil v Mestskom
divadle P. O. Hviezdoslava, a nad
ktorým pravidelne preberá záštitu patrónka Detského kardiocentra,
prof. Iveta Radičová. Účinkovala na ňom legenda českého popu Marie
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Rottrová s kapelou, slávnostný príhovor s duchovným zamyslením mal
riaditeľ platformy Kresťania v meste Marek Krajčí.
Žalmy kráľa Dávida / 6.9.2015
Šiesty ročník hudobno-literárnych popoludní s
názvom „Žalmy kráľa Dávida“ sa uskutočnil v
nedeľu 6.9.2015 o 17:00 hod. v letnej čitárni U
červeného raka na Michalskej ulici.
Na
koncerte vystúpila hudobná formácia Miriam
Kaiser & Band. Jednotlivé piesne sa striedali s
recitáciou žalmov kráľa Dávida, ktoré
interpretoval Štefan Bučko. Biblické žalmy
patria medzi najstaršie literárne útvary a
myšlienky kráľa Dávida a sú posolstvom aj pre dnešného človeka.
Popoludnie moderovala Rút Krajčíová.
SPOLOČENSTVO/KONFERENCIE/ ZHROMAŽDENIA:
Biblická škola
Tento rok pokračovala dvojročná biblická škola ďalšími
piatimi modulmi na nasledovné
témy: Skrytý život v Kristovi
(ako prehĺbiť osobný vzťah s
Bohom), Duchovný boj, Sloboda
v Kristovi, Nadprirodzené uzdravenie a Komunikácia s Bohom (ako počuť Boží hlas, proroctvo). Vyučovali skvelí lektori
z Prepare International (USA) a školy sa počas tohto roka zúčastnilo
takmer 180 študentov z 30 spoločenstiev z Bratislavy a ďalších miest
Slovenska.
V roku 2016 pripravujeme pokračovanie biblickej školy na praktické
témy: 22. - 23. január 2016: Vynikni na pracovisku ako kresťan / 11. 12. marec 2016: Viera, ktorá mení spoločnosť / 20. - 21. máj 2016:
Duchovná stratégia: poznaj stratégiu toho zlého a použi Božiu / 9. - 10.
september 2016: Spoľahlivosť v nespoľahlivom svete: ako si vybu-
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dovať charakter a vytrvalosť / 11. - 12. november 2016: Kráľovstvo a
zákony štátu /
Modlitby s mesiánskymi Židmi /
27.3.2015
Koncom
marca
pricestoval
na
Slovensko modlitebný tím mesiánskych Židov z Ukrajiny s cieľom
zjednotiť sa so slovenskými veriacimi
v modlitbách a vytvoriť modlitebnú
stráž za duchovných pastierov, národ,
rodiny a za dielo, ktoré Boh koná na
Slovensku. Počas jedného týždňa precestovali viacero miest na
Slovensku a modlili sa na kľúčových miestach spojených so židovskou
históriou a antisemitizmom. Modlitebný výjazd vyvrcholil 27.3.
v Bratislave s modlitbami v Starom Meste a na Bratislavskom hrade. Na
večernom zhromaždení modlitieb a chvál sme urobili pre našich
duchovných súrodencov z Ukrajiny aj zbierku. Modlitebný výjazd bol
organizovaný v spolupráci s ICEJ a mesiánskym zborom KEMO z
Kyjeva.
Seminár o výchove detí (Modlitebné ihrisko) s Callie Boyd /
20.-21.3.2015
V marci pricestovala do Bratislavy Callie Boydová (USA), autorka
jedinečného programu PrayGround (Modlitebné ihrisko). Program
vytvára prostredie, ktoré motivuje deti do živého vzťahu s Bohom a
buduje v nich vieru, ktorá mení
okolitý svet. Podstatou Modlitebného ihriska je vstupovať do
detského sveta hry, a prostredníctvom toho viesť deti do modlitby.
Deti sa učia počuť Boží hlas,
prorokovať, modliť sa za chorých,
veriť Božím sľubom, prihovárať sa
za národy, zdieľať evanjelium, učia sa naspamäť Božie slovo. Callie
opakovane zažila vyliatie Božieho Ducha na deti počas toho, ako sa
modlili. Mohla sledovať, ako Boh pracuje skrze deti v životoch druhých.
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Veľký piatok / 3.4.2015
Pravidelne na Veľký piatok sa vo veľkej sále
Istropolisu konajú aj spoločné bohoslužby
viacerých bratislavských cirkevných spoločenstiev. Mnohí na ne prichádzajú aj so širšieho okolia, iní využívajú túto príležitosť a
na takéto bohoslužby pozývajú aj svojich
priateľov a známych. Jednotlivé spoločenstvá
vyskladajú spoločný program, čo je pre každého veľkým obohatením. Každý rok na nich
slúži iná domáca chválová skupina a miestni kazatelia sa striedajú pri
službe slovom. Téma v roku 2015 bola "Pretože Kristus trpel za vás, dal
vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje“.
Konferencia s Johnom Beverom /
2.-3.5.2015
Hnutie Slovo života si tento rok pripomínalo
20 rokov od svojho založenia na Slovensku.
Tešíme sa z týchto okrúhlych narodenín
našich duchovných súrodencov, ktoré sme si
spoločne pripomenuli 2.-3.5.2015 v Národnom tenisovom centre na Konferencii viery,
ktorej hlavným rečníkom bol svetoznámy
kazateľ a autor viacerých bestsellerov John
Bevere.
Kresťanský biznis klub
Už tretí rok v Bratislave funguje Kresťanský biznis klub. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis
raňajkách, organizujeme pre nich rôzne
VIP recepcie, biznis prednášky a každý
druhý rok aj biznis konferenciu so zaujímavými prednášateľmi. Pre ich vzájomné
sieťovanie je vytvorený kresťanský biznis
portál BIZDOM. Predsedníčkou biznis klu-
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bu sa tento rok stala Miriam Lachová (biznis lektorka a riaditeľka
nadnárodnej spoločnosti Human Dynamic Group).
Biznis raňajky sa konajú spravidla
posledný piatok v mesiaci od
8.00
h do 10.00 h v hoteli Chopin
Bratislava. Na týchto stretnutiach
sme privítali mnohých zaujímavých
rečníkov a počuli prednášky na
aktuálne biznis témy. Je to zároveň aj
priestor pre vzájomné spoznanie sa,
neformálne rozhovory, či nové kontakty. Raňajok sa tento rok
zúčastňovalo od 20-40 biznismenov a manažérov. Raňajky sú doplnené
aj pravidelnými modlitbami podnikateľov, ktoré organizuje Marek
Farkaš. Marek zároveň pre podnikateľov zabezpečil aj preklad
4-dielnej DVD sady Premenený pracovný život, z Medzinárodnej
kresťanskej obchodnej komory (ICCC).
KONTAKT:
KRESŤANIA V MESTE
Východná 7B, 831 06 Bratislava
www.krestaniavmeste.sk
kancelaria@krestaniavmeste.sk
www.facebook.com/krestaniavmeste
č. účtu: 2667250007/1100 Tatra Banka
IBAN: SK94 1100 0000 0026 6725 0007
BIC (SWIFT): TATRSKBX
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