SPRÁVA ZA JANUÁR - DECEMBER 2019
Realizované podujatia:
 Spoločné modlitby zborov sa konali 16.1.2019 v priestoroch Slova
života. Modlili sme sa za rôzne oblasti spoločnosti, politiku, súdy,
ekonomiku, podnikanie, rodiny ai.
 Biblická škola – počas roka sa uskutočnilo 5 dvojdňových modulov
na témy Božie kráľovstvo, Duch Svätý, Sloboda v Kristovi, Učeníctvo
a Skrytý život v Kristovi. Na školu sa prihlásilo 37 ľudí zo 17
spoločenstiev.
 Spoločné bohoslužby na Veľký piatok sa konali 19.4.2019
v Istropolise. Duchovným slovom slúžil Vlado Žák, pastor
spoločenstva Otcov dom.
 Biznis raňajky sa konajú raz mesačne. Tento rok sme usporiadali 9
stretnutí, na ktorých sme mali od 20 do 80 účastníkov a vždy prišli aj
noví ľudia. Kresťanský biznis klub vedie Miriam Lachová.
 Stretnutia pastorov sú každý mesiac a zakaždým ich hostí iný
pastor/zbor. Je to priestor pre zdieľanie, modlitby a spoločnú službu
v našom hlavnom meste.
 Záhradná slávnosť - spoločné stretnutie pastorov s rodinami sa
uskutočnilo popoludní 9.6.2019 v Bernolákove. Tento rok boli
pozvaní aj vedúci dorastov a mládeží. Celkovo sa zúčastnilo 70
dospelých a mladých.
 Modlitby na hrade - prebiehajú každú nedeľu o 16:00 h a vedie ich
pastor Michal Kevický. Počet ľudí, ktorí sa chodia modliť, postupne
upadá.
 Deň D - Národný deň modlitieb a pôstu za Slovensko sa uskutočnil
8.9.2019 v Hradnej kaplnke Bratislavského hradu.
 Festival Milujem svoje mesto sa konal 13.9. -14.9.2019. Zúčastnilo
sa ho 80 dobrovoľníkov z 5 spoločenstiev. Brigádovalo sa na šiestich
miestach v rámci mestských štvrtí Karlova Ves, Ružinov, Staré
Mesto a Mlynská dolina.
 Modlitebný dom Elaion - od novembra 2019 je v Bratislave
otvorený modlitebný dom Elaion, v ktorom sa chceme spoločne
modliť ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa Ježiša Krista, na
jednom mieste modlitby a uctievania, ktoré bude nástrojom
premeny mesta a našej krajiny. Priestory modlitebného domu sú na
Košickej 37 v Bratislave a sú k dispozícii non-stop pre modlitby
jednotlivcov i skupiny.
 Adventné modlitby sa konali 5.12.2019 v Národnej rade SR.
 Vianočný benefičný koncert sa uskutočnil 10.12.2019 v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca. Na koncerte účinkovala speváčka Janais.
Výťažok vo výške 2435 € je venovaný pomoci ľuďom bez domova
v Bratislave.
Podporili sme:
 Národný týždeň manželstva počas kampane „Hráme spolu“ 11.17.2.2019
 Deň pre Izrael 27.1.19, organizovalo ICEJ a Slovo života
 ICEJ podujatia Mlieko & Med pri príležitosti 71. výročia založenia
štátu Izrael , 11.-12.5.19 a 2.6.19
 Campfest, 1.-4.8.2019
 Crescendo konferencia 29.-20.8.19
 Žalmy kráľa Dávida, Aglow, 10.9.2019
 10. ročník čítania mien obetí holokaustu, ICEJ, 9.9.2019
 Konferencia detskej služby, Viva Network, 25.-27.10.2019
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Pomoc ľuďom bez domova:
 Varenie a výdaje prebiehajú každý týždeň. Od apríla do septembra
sú výdaje 2x týždenne v utorky a štvrtky, od októbra do marca sú
výdaje 3x týždenne pod mostom Lafranconi.
 Varíme 30 litrov polievky a na výdaje chodí 50 – 100 ľudí bez
domova.
 Ročne navaríme cca 4.000 litrov polievky a vydáme približne 10.000
porcií jedla.
 Raz týždenne vydávame šatstvo, prikrývky, potraviny a ďalšie
potrebné veci.
 Celkovo je do služby zapojených cca 150 dobrovoľníkov z rôznych
spoločenstiev.
 Od apríla 2019 odoberáme pečivo na výdaje z predajne Terno na
Romanovej ul.
 Od júna na výdaji nepoužívame plastové lyžice, ale každý klient
dostal kovovú lyžicu. Učíme ľudí bez domova malej zodpovednosti
a aspoň malou mierou šetríme náklady a životné prostredie.
 Podľa potreby sa stretáva užší tím dobrovoľníkov. Je to tím: Lenka
Antalíková (koordinátorka služby), Sylvia Vaniherová (zbierky
šatstva, potravín, individuálna sociálna pomoc), Vojto Odraška
(vedúci výdajov v teréne), Zuzka Pařizková (výdaje), Michal Rakús
(výdaje). Stretnutia sa konali 4.2.2019, 8.4.2019, 20.5.2019,
14.10.2019.
 Niekoľkokrát ročne robíme stretnutia pre všetkých dobrovoľníkov.
Prvé sa konalo 25.3.2019 v Bratislave, 15.6.2019 bol teambuilding
v Modre, 23.9.2019 sa konalo vzdelávacie stretnutie s terénnym
sociálnym pracovníkom z OZ Proti prúdu/Nota bene. Adventné
stretnutie sa uskutočnilo 8.12.2019.
 30.3.2019 a 28.9.2019 sme organizovali brigády na Ambroseho,
kde máme sklad pomoci a kde sme kvôli vyjazdenej prístupovej
ceste spevnili trávnatú plochu, vysadili zeleň a osadili plôtik.
Priestory vo vnútri skladu postupne upravujeme a zariadzujeme.
 K 31.5.2019 sme zrušili registráciu terénnej sociálnej služby krízovej
intervencie na Bratislavskom samosprávnom kraji.
 4.6.2019 prebehlo na výdaji očkovanie klientov proti hepatitíde
v spolupráci s o.z. Equita.
 6.6.2019 sme sa zúčastnili konferencie „Cesty k ukončovaniu
bezdomovectva“, ktorú v Bratislave organizovalo OZ Proti prúdu.
 V októbri a novembri sme sa stretli s prof. Krčmérym, lekármi
a študentmi medicíny a od decembra sme obnovili poskytovanie
zdravotného ošetrenia počas výdajov priamo v teréne.
 Individuálna sociálna pomoc: sme v kontakte so Zuzkou
a Marekom R., bývalými ľuďmi bez domova, ktorým sme minulý rok
pomohli z ulice a narodili sa im dvojičky. Pomohli sme im vybaviť
ubytovanie (bývajú v zariadení Úsmev ako dar, kde majú k dispozícii
ďalšiu sociálnu pomoc), Marekovi sme pomohli nájsť zamestnanie
(pracuje v pekárňach) a Sylvia Vaniherová je s nimi naďalej
v pravidelnom kontakte.
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Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí podporujú spoločnú službu platformy
Kresťania v meste. Sme vďační za všetky spoločenstvá, organizácie i
jednotlivcov, ktorí za nami stoja modlitebne, finančne alebo prakticky.
Túžime, aby prostredníctvom vzájomnej spolupráce Kristovho tela
mohlo kráľovstvo Pána Ježiša Krista rásť v každej oblasti našej
spoločnosti.
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