SPRÁVA ZA JANUÁR - DECEMBER 2020
Realizované podujatia:
• Biblická škola – počas roka sa uskutočnilo 5 dvojdňových modulov
na témy: Témy Novej Zmluvy, Život vo viere, Uzdravenie a
oslobodenie, Moc zmenenej mysle a Ako získať iných pre Kristova.
Na školu sa prihlásilo 27 ľudí. Dva moduly sa nám podarilo fyzicky
sa stretnúť, 3 moduly prebehli online.
• Bohoslužby na Veľký piatok 10.4.2020 sa konali tento rok len
v Rádio 7. Duchovným slovom slúžil Danny Jones, pastor
spoločenstva BJB Palisády.
• Biznis raňajky sme tento rok usporiadali len 2 stretnutia, na
ktorých sme mali cca. 20 účastníkov.
• Stretnutia pastorov sa konajú každý mesiac. Je to priestor pre
zdieľanie, modlitby a spoločnú službu v našom hlavnom meste.
V čase karantény sa konali online.
• Modlitebný dom Elaion – bol v septembri presťahovaný na Tolstého 10 v Bratislave. V
modlitebnom dome 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 k dispozícii non-stop pre modlitby jednotlivcov i
skupiny.
• Národný deň žehnania: PRE-krásne Slovensko - Národný deň modlitieb a pôstu za Slovensko sa
uskutočnil 6.9.2019 pred Hradnou kaplnkou Bratislavského hradu.
• Rekonštrukcia priestorov na Ambroseho sa konala v novembri. Získali sme donora s veľkým
srdcom pre núdznych, ktorý nám poskytol financie. Urobili sme stierky na stenách,
sádrokartónový strop, vybúrali sme priečku v kuchynke, máme
nové elektrické vedenie, svietidlá, podlahu, natreli sme zárubne,
vymaľovali. Plánujeme zakúpiť nábytok. V priestoroch vo februári
2021 otvoríme výdajňu potravín pre núdznych.
• Zbierka potravín v Tesco obchodoch sa uskutočnila 19.11. –
3.12.2020. Vyzbierali sme 3,5 t potravín v hodnote cez 5500 €.
Väčšinu z nich sme už rozdali núdznym.

Pomoc ľuďom bez domova:

• Varenie a výdaje – aj počas náročného roku 2020 prebiehala služba 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.
• Covid 19 sa dotkol aj ľudí bez domova a to najmä strachom, neistotou a potravinovým
nedostatkom. Na základe tohto sme sa rozhodli predĺžiť výdaje 3 x týždenne až do konca apríla.
Vnímali sme vďačnosť ľudí žijúcich na ulici za tento stabilný zdroj ľudského prijatia a pochopenia a
tiež dobrého jedla.
• Za rok 2020 slúžilo varením približne 70 ľudí a výdajom stravy približne 80 dobrovoľníkov
z rôznych spoločenstiev. Počas 130 výdajov, navarili a vydali približne 3900 litrov polievok. Na
každý výdaj varia naši dobrovoľníci 30 litrov hustej výdatnej polievky a na jednom výdaji sa
službou podieľa od 6 do 15 ľudí.
• Od začiatku pandémie sa k nám pridávajú noví slúžiaci, ktorí sa rozhodli investovať svoj čas a
zdroje pre službu ľuďom v núdzi.
• Vďaka ochote dobrovoľníkov či už jednotlivcov, spoločenstiev alebo dokonca firiem sme vyzbierali
množstvo rúšok, ktoré sme hneď distribuovali ľuďom bez domova.
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• Počas prvej vlny pandémie sme zažívali aj rapídny nárast ľudí navštevujúcich výdaje, chodilo od
80 do 100 klientov na každý výdaj. Priemerne za celý rok nasýtime na jednom výdaji cca 60
klientov.
• Každý štvrtok prebieha výdaj šatstva, topánok, prikrývok, prípadne extra potravín.
• Počas utorkových a štvrtkových výdajov prebieha od apríla
2020 okrem výdaja aj ošetrovanie klientov.
• Už 8 rokov prebieha zbierka šatstva, kde Sylvia každý
pondelok slúži.
• Na službe pravidelne a dlhodobo spolupracujeme s:
Mestskou políciou, ktorá zabezpečuje dozor a dohliada na
poriadok. V krízovom čase aj aktívne pomáha pri
usmerňovaní klientov. S Mestom Bratislava, sociálnym
oddelením, ktoré zabezpečuje distribúciu ochranných
pomôcok a koordinuje a spája činnosť organizácii slúžiacich
ľuďom bez domova zabezpečovaním pravidelných stretnutí
či telefonátov. Equita o.z., ktoré zabezpečuje ošetrovanie
klientov, Terno Petržalka pri odbere pečiva, ovocia, zeleniny
a iných potravín. Pekáreň Prievoz Tanglmaier pri odbere chlebov a pečiva, Firma Rajo, ktorá je
pravidelným darcom jogurtov. Tohto roku nám tiež firma Accasse zabezpečila balíčky s
prekvapením na Mikuláša, ktoré sme distribuovali ľuďom bez domova a potravinová zbierka z
Tesca poteší ľudí bez domova na Vianoce, vďaka balíčkom, ktoré sme okrem iného zo zbierky
pripravili.
• Presun výdajov na Cukrovú počas rekonštrukcie, ktorá prebiehala na Ambroseho sme urýchlene
hľadali priestor, odkiaľ by bolo možné vyrážať na výdaje a zároveň tam aj pripravovať teplé
nápoje. Veľmi nám pomohla CB na Cukrovej ul.
• Od septembra sme vďaka ochotným dobrovoľníkom z viacerých kresťanských spoločenstiev začali
s poskytovaním duchovnej služby, čítaním Božieho slova, piesňami a modlitbami s klientami.
• Počas roka 2020 prebehli 2 veľké brigády na Ambroseho 6 . Počas 1. brigády v septembri sme
spolu s dobrovoľníkmi pripravovali priestory na rekonštrukciu Ambroseho. Druhá brigáda v
decembri bola o upratovaní priestorov po rekonštrukcii.
• V decembri naši dobrovoľníci získali krajské ocenenie Srdce na dlani, ktoré udeľuje Bratislavské
dobrovoľnícke centrum v kategórii: „dobrovoľnícka skupina“, na čo sme veľmi hrdí.
• Keďže pandemická situácia nám neumožňovala organizovať veľké stretnutia, zorganizovali sme
Deň otvorených dverí pre už slúžiacich dobrovoľníkov, ktorý sa uskutočnil 11.12. a bol rozdelený
do ½ hodinových intervalov, v ktorých sa dobrovoľníci prestriedali. Bola to forma poďakovania
dobrovoľníkom, ktorí vytrvalo aj napriek ťažšej situácii počas celého roka slúžili ľuďom bez
domova.
• Individuálna sociálna pomoc: už tretí rok Sylvia a Vojto O. pacujú denne so Zuzkou a Marekom R.,
bývalými ľuďmi bez domova, ktorým sa narodili dvojičky a dostali sme ich z ulice. Pomohli sme im
vybaviť ubytovanie (bývali najprv v zariadení Úsmev ako dar, od januára budú mať byt z
Magistrátu), Marekovi sme pomohli nájsť zamestnanie a Sylvia Vaniherová vozí deti na
rehabilitácie z Ružinova do Dunajskej Lužnej. Pomáhali sme im s kúpou plienok a detského mlieka.
Sylvia pomohla dostať sa z ulice aj Dušanovi pred
tromi rokmi. Vybavila mu ubytovanie. Odvtedy chodí
Dušan pomáhať Sylvii so zbierkou šatstva. Je ťažký
diabetik, takže mu prispievame na lieky a môže si
u nás zobrať potraviny a šatstvo.
Zorganizovali sme darčekovo-potravinovú pomoc
rodine v núdzi, do ktorej sa zapojili naši dobrovoľníci
či už finančnými darmi, alebo priamo zakúpením
darčekov pre deti pani Žofie, ktoré sa momentálne
nachádzajú v detskom domove.
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Finančná podpora v roku 2020:
•
•
•

•

Nadácia Granvia nám poskytla grant, z ktorého sme financovali materiál na výdaj stravy,
nápoje na výdaje a vymenili sme staré várnice.
Náš donor Khalil Belmechri sa najprv sám zúčastnil výdajov stravy ľuďom bez domova.
Vznikla z toho spolupráca, pri ktorej nám donor financoval celú rekonštrukciu našich
priestorov na Ambroseho na spustenie výdajne potravín pre núdznych.
Nadácia Orange nám prostredníctvom dvoch menších schválených grantov v čase najväčšej
krízy pomohla zabezpečiť potravinovú pomoc a teda vyrábať balíčky suchých potravín a
hygieny (rúšok, rukavíc) ktoré sme distribuovali medzi ľudí bez domova. Rovnako sme mohli
vďaka finančnej podpore zakúpiť ochranné prostriedky pre našich dobrovoľníkov, slúžiacich
na výdajoch.
Darcovia, ktorí nás podporujú finančne priamo na náš účet. Tieto financie používame na chod
nášho združenia.

Našim darcom sme nesmierne vďační, bez ich pomoci by sme túto službu nemohli konať.
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