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PRÍHOVOR PREDSEDU SEM
Ž 105:5
Spomínajte na Jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst.

Mám sklon zabúdať. A vekom sa to vraj ešte zhoršuje. Z toho dôvodu je dobré cvičiť
si pamäť. Zabúdanie nemusí byť automaticky zlé. Hlavne vtedy, ak sa týka vecí, na
ktoré nie som vo svojom živote hrdý. Vtedy mi táto vlastnosť vôbec neprekáža. Vtedy
zabúdam rád. Problém tkvie v tom, že zabúdanie nerobí rozdiel medzi dobrými
a zlými vecami a tak veselo zabúdam aj na dobré veci v živote.
Pán Boh vie o tomto našom probléme a preto nás na mnohých miestach vo svojom
slove vyzýva, aby sme spomínali a pripomínali si Jeho skutky a Jeho dobrodenia,
ktoré dáva do našich životov. Častokrát jediný dôvod pre náš smútok, nepokoj
a trápenie, ktoré v živote zažívame je to, že zabúdame na Božie činy v našom živote.
Prestali sme spomínať na Božie dielo pri nás.
Verím, že správa, ktorú držíte v rukách je záznamom toho, čo Pán Boh v SEMe
vykonal minulý rok. Ponúka vám prehľad o tom, čo všetko sme zažili. Ja osobne som
v tom množstve aktivít a stretnutí prežil najväčšie požehnanie na Konferencii SEM
v novembri. Stretol som sa tam s množstvom mladých ľudí, ktorí chcú vo svojom
každodennom živote počítať s Bohom. Pre mňa to bolo veľkým povzbudením
a zároveň uistením, že misia, ktorú SEM medzi mladými robí, má zmysel. Osobne
som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto diela a modlím sa, aby sme nezabúdali
spomínať na Božie skutky, ktoré pri nás Pán Boh v minulých rokoch vykonal. Táto
správa je toho svedectvom. Nech je za to vďaka Pánu Bohu

Mgr. Vladimír Maťaš
V Košiciach, Marec 2014
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ORGÁNY SEM
....................................................................................................
[ Valné zhromaždenie SEM]
Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom Spoločenstva evanjelickej mládeže.
Tvoria ho vedúci resp. delegáti miestnych združení SEM, predsedovia jednotlivých
centier SEM, predsedníctvo SEM, predseda a podpredseda SEM. Úlohou Valného
zhromaždenia je voliť zástupcov SEM do jednotlivých orgánov, hodnotiť a schvaľovať
Výročnú správu, rozpočet a program SEM. Rozhoduje o všetkých dôležitých veciach
týkajúcich sa SEM a schádza sa spravidla raz ročne.

[ Predsedníctvo SEM ]
Je výkonným orgánom SEM a tvorí ho predseda, podpredseda SEM a šesť ďalších
členov do 40 rokov, ktorých na tri roky volí VZ SEM. Predsedníctvo SEM sa schádza
minimálne raz v mesiaci. Jeho úlohou je riadiť činnosť SEM počas celého roka a
rozhodovať o všetkých veciach medzi zasadnutiami VZ SEM, ktoré nepatria výlučne
do kompetencie Valného zhromaždenia. Aktuálnymi členmi sú: Mgr. Vladimír Maťaš
/predseda SEM/, Mgr. Miroslav Mudrák /podpredseda SEM/, Ing. Jozef Grexa /oblasť
Bratislava a Trnava/, PhDr. Matúš Stáňa /oblasť Liptov a PhDr. Jozef Šimek /
tajomník SEM a oblasť Orava/, Bc. Peter Soukup.

[ Rada starších ]
Tvorí ju päť zástupcov, ktorých rovnako, na tri roky, volí VZ. Rada starších je poradný
orgán SEM, ktorého úlohou je riešiť duchovné otázky a problémy mladých ľudí v
súlade so základnými kresťanskými princípmi a ústavou ECAV, ktorých základom je
Biblia ako Božie slovo.

[ Kontrolný výbor ]
Pozostáva z piatich členov volených VZ na tri roky a jeho úlohou je kontrolovať
hospodárenie všetkých organizačných a výkonných zložiek SEM-u podľa platných
predpisov.

[ Centrála SEM ]
Je výkonným orgánom predsedníctva SEM, ktorého činnosť riadi a vykonáva
tajomník SEM spolu s ostatnými zamestnancami.
V roku 2013 sme mali nasledovné pozície a zodpovednosti:





Tajomník SEM – PhDr. Jozef Šimek /administratíva, fundrising, komunikácia s
partnermi v rámci SR
Ekonomická agenda – Ing. Erika Paľová
Účtovná agenda – Jaroslav Fašánok
Vzdelávacie a školiace programy – Ing. Ján Vecan, Ing. Mgr. Michal Findra
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Komunikácia s vedením cirkvi, dištriktov a seniorátov + Diakonická práca –
Mgr. Vladimír Maťaš
Komunikácia so zahraničnými partnermi + projekt Helping Hand –
Mgr. Miroslav Mudrák
SEMFEST – Pavel Bednárik
Predaj kresťanskej literatúry a hudby – Mgr. Lenka Višňovská

ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA SEM
......................................................................................................
[ Predseda – Mgr. Vladimír Maťaš ]
Práci s mládežou sa venuje od 14 rokov. Začínal MZ SEM Sabinov. Po skončení
štúdií na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v roku 2000 bol ordinovaný za farára.
Pôsobil ako kaplán v cirkevnom zbore Háj. V rokoch 2002 - 2007 pôsobil ako
biskupský tajomník pre mládež ako zamestnanec Generálneho biskupského úradu a
zároveň ako tajomník v SEMe. Od roku 2007 pracuje v Stredisku evanjelickej
diakonie – Dom na polceste vo Veľkom Slavkove, ktoré sa venuje mladým ľuďom,
zväčša bývalým odchovancom detských domovov a mladým asociálom. V roku 2009
bol zvolený za podpredsedu SEMu. Býva vo Veľkom Slavkove, je ženatý a má dve
deti

[ Podpredseda – Miroslav Mudrák ]
Býva v Púchove a spolu so svojou drahou manželkou Štefi majú krásnu dcérku Miu.
Vyštudoval Žilinskú univerzitu a od svojich 14 rokov sa venuje práci s mládežou.
Najskôr ako dobrovoľník spolupracoval pri rôznych aktivitách v miestnom cirkevnom
zbore v Púchove. Neskôr vstúpil do práce v Oblastnom centre SEM Púchov ako jeho
vedúci. Okrem zodpovednosti za OC SEM Púchov má na starosti aj projekt Helping
Hand a komunikáciu so zahraničím.

MIESTNE ZDRUŽENIA SEM
.....................................................................................................
Sú to základné organizačné jednotky, ktoré fungujú zväčša pri miestnych zboroch
ECAV. Základom ich fungovania je pravidelné stretávanie a rôzne aktivity:
voľnočasové, kultúrne a misijno – športové. Z programových aktivít sú pre miestne
združenia najcharakteristickejšie pravidelné stretávania a to jednak stretávania
mládeží, a tiež stretávania skupiniek. Tieto aktivity sú pravidelné, realizované
minimálne v týždenných intervaloch. Popri nich sa v mnohých miestnych združeniach
organizujú ďalšie voľnočasové aktivity, ako sú nacvičovanie hudobných skupín,
divadielok, rôzne športové aktivity, pomoc rôznym okrajovým skupinám, ako sú
Rómovia, domováci, bezdomovci, starí ľudia, kde mladí vyvíjajú aktivity podľa svojich
možností a podľa potrieb buď jednorázovo alebo systematicky.
V SEMe bolo v roku 2013 oficiálne zapojených 148 mládeží s celkovým počtom 4850
členov.
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CENTRÁ SEM
.....................................................................................................
Vznikajú na základe rozhodnutia Predsedníctva SEM a ich hlavnou úlohou je
duchovná starostlivosť a zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie vedúcich
spolupracovníkov v danej oblasti, resp. rozvíjanie a organizovanie špecificky
konkrétnej oblasti v práci s mládežou. Ich vznikom sme chceli preniesť na regióny
najmä výchovnú prácu. Aktivity týchto centier tak isto prežívajú výmenu generácií na
mládežiach. Z ich činností sú najvýznamnejšie víkendovky a koordinácia spoločných
akcií v ich regióne.
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CELOSLOVENSKÉ AKTIVITY

..........................................................................................
[ SEMFEST 2013 ]
Dátum: 4. - 7.7.2013
Miesto: Záriečie
SEMFEST 2013 bol 5. ročník open-air
festivalu, ktorý sa konal v Záriečí. Nultý
a prvý ročník vychádzal z potreby
organizovať
akciu
podobného
charakteru pre mladých evanjelikov s
dôrazom na poskytnutie priestoru na ich
sebarealizáciu a podelenie sa s druhými,
s tým, čo robia na oslavu Pána Boha.
Druhý a tretí ročník pokračoval
myšlienkovo v tom, čo začal už prvý
ročník s dôrazom na rozvíjanie rôznych
oblastí festivalu. Štvrtý a piaty ročník sa zameriaval na zdokonaľovanie programovej
časti a práce s dobrovoľníkmi.
Cieľovou skupinou festivalu sú predovšetkým mladí ľudia vo veku 13 – 25 rokov.
Zúčastňujú sa ho však aj starší ľudia, mladé rodiny s deťmi a ľudia z okolitých obcí.

V roku 2013 sme si vytýčili niekoľko cieľov:
1. Cieľ: Vyzvať účastníkov k aktívnemu
životu s Ježišom Kristom
Tohtoročnou
témou
bolo
heslo
„Buď odvážny – VZDAJ SA!“ Hlavný
rečník Jiří Kaleta (Česká republika)
vyzval účastníkov k tomu, aby sa vzdali
vecí, ľudí a aj samého seba a Pána Boha
dali na prvé miesto vo svojom živote. To
urobil na základe príbehov o Bohatom
mládencovi, Abrahámovi a Izákovi a Ježišovom umývaní nôh učeníkom.
V rámci témy boli organizované taktiež životné príbehy, kde boli prezentované
praktické skúsenosti starších i mladších kresťanov zo života s Bohom, semináre o
„vzdávaní sa vecí pre Krista“. Myšlienku festivalu silno podporovala výzdoba v areáli
s podnetnými kresbami a aktivitami.
7

2. Ceľ: Zlepšiť, resp. udržať niektoré organizačno – technické oblasti festivalu
Podarilo sa nám zlepšiť informovanosť
v
rámci
festivalu,
stretávanie
prípravného tímu, prácu dobrovoľníkov
v jednotlivých tímoch, zabezpečiť
pomoc ľudí z miestneho cirkevného
zboru v Záriečí v rámci strážnej služby,
programové rozloženie v areáli a mimo
areálu a pohostenie v rámci pubstanu.
Keďže si festival našiel stabilné miesto
medzi mladými a aj dobrovoľníkmi, začala sa etapa výchovy a prenášania
zodpovedností, aby sa zabezpečila plynulosť festivalu.
V tejto oblasti sme sa však stretli s niektorými problémami, nakoľko ľuďom, ktorí
zabezpečovali jednotlivé oblasti, sa zmenila životná situácia a nevedeli sa venovať
tejto službe v takej miere ako po minulé roky. Na druhej strane sa oproti minulým
rokom zlepšila a dobre fungovala spolupráca s modlitebným tímom a duchovným
poradenstvom.
3. Cieľ: Získať sponzorov festivalu a tým znížiť celkové náklady na festival
Tento rok sa nám podarilo osloviť 11 sponzorov, ktorí podporili festival, a to výrazne
znížilo náklady spojené s organizáciou a priebehom akcie. Boli to firmy Verex,
Rusina, Tlačové štúdio, Ryba Žilina, Peter Jendrášek – Trstená, Komes, Rádio 7,
VWStav, Orava Milk, Zvolenská mliekáreň a ATC.
4. Cieľ: Ponúknuť účastníkom širokú škálu vzdelávacieho, zábavného a relaxačného
programu
V rámci programu si účastníci mohli
vybrať z 9 seminárov, 8 životných
príbehov, 4 diskusií, 3 divadelných
predstavení, 18 kapiel a hudobníkov, 6
workshopov a prezentácií kníh v relax
stane. Okrem tohto programu mali
účastníci k dispozícii relax stan, pubstan so živou hudbou a spoločenskými
hrami, čajovňu, atrakcie (vodný futbal,
ľudský kicker, skákací hrad pre deti,
steck’em, biliard, stolnotenisové stoly, kalčetá,.) a nízkolanové a športové aktivity.
Pre rodiny s deťmi bol zriadený detský stan s programom.
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Realizácia a časový harmonogram
V septembri 2012 až decembri 2012 prebiehali prípravné práce okolo festivalu:
- vypracovanie plánu a harmonogramu príprav,
- oslovenie kľúčových hostí a rozpracovanie myšlienky festivalu.
V januári 2013 až júni 2013 sa pripravil a spustil web, prebiehala propagácia,
zostavoval sa detailný program, oslovovali sa účinkujúci. Taktiež prebiehalo
plánovanie technického zabezpečenia festivalu, ako aj nákup vecí súvisiacich s
festivalom.
V priebehu mesiaca júl prebehli prípravné práce v areáli spojené s festivalom,
víkendové stretnutie pre dobrovoľníkov a realizácia samotného festivalu v zmysle
stanovených cieľov popísaných vyššie.
Celkové zhodnotenie SEMFESTu
2013 a budúcnosť projektu
Semfestu 2013 sa celkovo zúčastnilo
1101 účastníkov. Tento rok sme sa
znova presvedčili o tom, že tento
projekt nadobudol stabilné miesto
medzi
mladými
evanjelikmi
a
evanjelickými
cirkevnými
zbormi.
Veľkou
pomocou
bolo
aktívne
zapojenie sa mládežníkov z Oravy a
Liptova, čo bolo cítiť pri príprave ako aj
samotnej realizácii festivalu. Pre budúce rozvíjanie festivalu a skvalitnenie
organizačnej stránky je však potrebné, aby sa do príprav ako aj samotného
organizovania zapojili aj iné oblasti Slovenska.

V organizovaní SEMFEST-u chceme pokračovať aj v budúcom roku. Oblasti, ktoré je
potrebné zlepšiť sú napríklad:
-

zlepšiť informovanosť prostredníctvom SEMFESTového webového priestoru,
získavanie financií,
väčší počet divadelných a iných umeleckých vstupov,
väčšie zabezpečenie stravy pre účastníkov ako aj dobrovoľníkov a
zefektívnenie práce dobrovoľníkov.

Počet účastníkov: 1101 ľudí

Počet dobrovoľníkov: 140 ľudí
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[ Konferencia SEM 2013 ]
Dátum: 14. - 17.11.2013
Miesto: Veľký Slavkov

Hlavná téma: Buď odvážny!
Žiť s Bohom chce dnes odvahu nasledovanie Pána Ježiša chce
odvahu.
Odvahu vyčleniť sa z davu (voči
neveriacim priateľom), odvahu robiť
veci poctivejšie (v cirkvi, kde je mnoho
formálnych, nábožných ľudí, ktorí
neprežili osobné rozhodnutie pre Pána
Ježiša), odvahu otvoriť svoje srdce a
vnímanie aj pre iných ľudí – kresťanov,
ktorí potrebujú pomoc a podporu. Dnešná
kresťanská mládež má tendenciu uzatvárať sa do svojich uzavretých skupín, v
ktorých je dobre, či už je to skupinka alebo dorast či mládež. A mnohokrát nechce
vidieť potreby iných, aj keď je tu priestor pomôcť, napr. susednej mládeži, v zbore,
sociálne odkázaným a pod..
A preto sme touto konferenciou chceli povzbudiť, a aj na príkladoch konkrétnych
Božích mužov z Biblie ukázať, aký je život s Bohom a bez Boha, a že hoci oni boli
tiež len ľudia a mnohokrát padli a neboli dokonalí, predsa, keď išli do vecí s Bohom,
Pán Boh ich použil na to, aby sa diali veľké veci.

Heslom „Buď odvážny!“ sme chceli motivovať k tomu, aby sme neboli už viac
zbabelci, nebáli sa žiť s Bohom, rozprávať o ňom a tak prinášať nádej do svojich
rodín, medzi priateľov, spolužiakov, spolupracovníkov.

Cieľ podujatia:
 Duchovný rast jednotlivcov - vzdelávanie, vyučovanie biblických princípov
a kresťanských hodnôt
 Budovanie miestnych mládežníckych tímov, utužovanie vzájomnej spolupráce,
motivovanie a inšpirovanie do ďalšej práce
 Vzájomné nadviazanie kontaktov medzi jednotlivými mládežníckymi tímami
a tiež prezentácia možností zapojenia sa do celoslovenských projektov.
 Spoločenstvo kresťanov z celého Slovenska, spoločný modlitebný zápas za
mladých ľudí okolo nás.
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Program podujatia:
Na jednotlivých spoločných programoch (doobeda a poobede) sme sa cez aktivity,
zamyslenia, čítané texty, piesne a hovorené slovo spoločne venovali danej téme.
V rámci konferencie zaznievali spoločné piesne a modlitby.
Hlavné témy konferencie:
Miloš Paštrnák.: Odvaha odovzdať sa napriek emóciám, povahe a minulosti
Miloš Paštrnák: Odvaha byť Božím poslom
Martin Chalupka: Odvaha ísť, aj keď rozum hovorí proti Bohu
Stanislav Kocka: Odvaha priznať svoje zlyhania
Peter Mozola: Odvaha byť Božím poslom v cirkvi a rodine
Peter Mozola: Odvaha byť svedectvom a svetlom vo svete
Na konferencii sa uskutočnili semináre na tieto témy:
Odváž sa vyjsť von
Sebastian a Sarah, Annika a Anina.
Odváž sa vidieť viac ako seba!
Peter Soukup
Odváž sa byť single!
Jožko Grexa a hostia
Odváž sa byť kreatívny
Sebastian a Sarah
Ako sa modliť, aby ma Boh vypočul?
Stanislav Kocka
Odváž sa zdielať!
Lenka Lehotská
Láska k Bohu a uctievanie Boha
Stanko Gurka
Odvaha mať sa rád
Annika a Anina

Počet účastníkov: 240 ľudí
Počet dobrovoľníkov: 25 ľudí
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[ HELPING HAND ]
Projekt HH prešiel rôznymi vývojovými štádiami, so
stálym zameraním na zvestovanie evanjelia. V prvých
rokoch sa budovala „základňa“ ľudí, ktorí sú ochotní
pomôcť a vnímajú potrebu pomôcť pri výjazdoch
a takýmto spôsobom prispieť k zvestovaniu evanjelia.
Toto sa nám vďaka Božej milosti ako tak podarilo.
Skúsenosti s prijatím a ochotou organizovať akciu aj pre „mimo-cirkevných ľudí“
v cirkevných zboroch sme mali rôzne. Niekde túto formu pomoci prijali radi a niekde
sme museli presviedčať, aby nejakú formu aktivity pre druhých ľudí pripravili.
Taktiež sme kládli dôraz na pestrosť
materiálnej ponuky. Momentálne máme
k dispozícii vodný futbal, 3-kombináciu
futbalu: ľudského, kickeru– bungee
futbalu, drevené magnetické futbaly–
weykicky, XXL drevené veže–jengy,
spoločenské hry, nízko lanové aktivity,
fúkací terč a fúkací futbal. Možnosťou je
aj
zapožičanie
materiálnych
vecí
(stoličky, stany..), čo sme zakúpili
v kombinácii s projektom SEMFEST.
Počas
rozbehnutia
a viacročného
fungovania projektu ho Pán Boh požehnal, a tak sa dostal do povedomia širokej
verejnosti v rámci ECAV. Prispeli k tomu zorganizované akcie, propagácia medzi
farármi, zbormi a mládežníkmi a taktiež web stránka.

V roku 2013 sa projekt HH realizoval už šiesty rok. Prvých 5 rokov bola snaha o to,
aby sa tento projekt dostal do čo najväčšieho povedomia. Na základe štatistík o
množstve akcií a pozitívnych reakcií zo strany cirkevných zborov a miestnych
združení SEM vieme povedať, že tento cieľ sa naplnil. Tento rok sme sa rozhodli
„netlačiť“ sa tam, kde nás nechcú, ale reagovať na potreby, o ktorých sa dozvieme.
Akcií bolo síce menej, ale robili sa na
miestach, kde to domáci chceli a prišli
s aspoň trochou iniciatívy. Vďaka
tomu sa ušetrili financie aj energia
(presviedčať niekoho, kto akciu
nechce). V minulých rokoch sme boli
na miestach niekedy aj „nasilu“, čo
niekde prinieslo ovocie, ale niekde nie.
V súčasnosti môžeme povedať, že
o projekte HH majú predstavitelia
cirkvi, cirkevných zborov ECAV
i miestne združenia dostatok informácií
i skúsenosti na to, aby vedeli, o čom je a ako ho využiť pre svoje potreby.
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V rámci projektu sa začali aktívne využívať nie len nafukovacie atrakcie, ale aj
spoločenské hry, weykicky, či iné vybavenie ako sú stany, stoličky, či 9-miestne auto.
Taktiež sme v porovnaní s minulým rokom viac slúžili zvesťou evanjelia.
Ciele na rok 2013
a)
Reagovať a zrealizovať akcie, tam kde vyjadria potrebu pomoci
b)
Zvestovať evanjelium
c)
Opraviť auto (Toyota Hiace), ktoré slúži prevažne pre potreby HH. Ak auto
neslúžilo pre potreby HH, využívalo sa na iné regionálne, či celoslovenské aktivity.
Obidva ciele sa nám podarilo naplniť.
Financie
V roku 2013 sa HH realizoval na dvoch finančných úrovniach. Prvou boli jednodňové
akcie, kde zbor alebo miestne združenie malo predstavu o tom, čo chce robiť a
zavolali si nás. Tieto akcie boli väčšinou platené nasledovným cenníkom (oproti roku
2012 nastalo mierne zvýšenie cien používania).
Kresťanské akcie: 12 €/ hod používania + 0,40 € / km cestovného
Evanjelické akcie: 10 € / hod používania + 0,30 € / km cestovného
Akcie SEM-u: 6 € / hod používania + 0,20 € / km cestovného
Druhou úrovňou boli týždňové, resp. viacdňové misijné nasadenia. Tie fungovali
tento rok tak, že keď sa v oblastiach, ktoré ležia ďalej od Púchova, zmobilizovali
miestne združenia alebo cirkevné zbory a tie sa spoločne poskladali na cestovné,
túto položku mali o dosť lacnejšiu a používanie atrakcií si každý zbor uhradil sám.
Projekt bol realizovaný z viacerých zdrojov. Boli to
MŠVVaŠ Slovenskej republiky
partnerská organizácia Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
dary jednotlivcov zo Slovenska a zahraničia
príjmy od zborov a miestnych združení

Koordinátorom projektu bol Miroslav Mudrák z Púchova. V lete v rámci projektu
vypomáhalo viacero spolupracovníkov z OC SEM PU.
Sumár akcií, na ktorých sme sa v roku 2013 zúčastnili
Zúčastnili sme sa 89 akcií.
Najazdili sme cca 21.928 kilometrov.
Týchto akcií sa zúčastnilo cca 18.382 účastníkov.
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Porovnanie akcií HH minulých rokov k tomuto roku
ROK
Počet akcií
Počet kilometrov
Počet účastníkov
7498
2333
2009/2010
25
10967
11830
2011
89
2012
104
16160
13370
2013
89
21928
18382
Poznámka: v roku 2013 sme sa zúčastnili na viacerých väčších akciách, čo sa premietlo
aj do počtu účastníkov a počtu kilometrov.

Novinky z 2012
V závere roka 2012 sme kúpili dve nové nafukovacie atrakcie. Terč na šípky a fúkací
futbal. Obidve tieto atrakcie našli svoje miesto medzi akciami HH a to najmä v
jarných, či zimných mesiacoch v interiéri. V roku 2013 nemáme žiadne novinky vo
forme nového materiálneho vybavenia. Udržiavali sme staršie veci a opravili sme
auto, ktoré slúži na misijné výjazdy.
Budúcnosť
V roku 2013 sa nám vďaka finančnej podpore z viacerých zdrojov podarilo
zabezpečiť plynulé fungovanie projektu. Tak ako v minulom roku, odzrkadlilo sa to v
troch oblastiach: 1. v komunikácii o priebehu a misijnom charaktere akcie; 2. v prijatí
brigádnika počas leta, ktorý chodil na akcie; 3. v množstve akcií, na ktorých sme sa
mohli zúčastniť.
Ak chceme, aby tento projekt fungoval v takomto rozsahu aj v budúcom roku,
potrebujeme zohnať aspoň také množstvo financií ako tento rok.
V roku 2013 sa nám podarilo ušetriť časť financií, ktoré plánujeme použiť v roku 2014
na kúpu novej nafukovacej atrakcie, nakoľko vnímame záujem o niečo nové v rámci
projektu.
Rozbiehame novú formu HH vo forme „Zvestuj Pána Ježiša Krista“. Jedná sa
o misijné výjazdy v prvom rade bez nafukovacích atrakcií, najmä v regióne OC SEM
PU, pričom sa každý mesiac navštívia viaceré dorasty či mládeže z regiónu. Chceme
viesť mladých ľudí, aby sa na týchto návštevách aktívne podieľali, pripravovali ich a
takýmto spôsobom zvestovali svojim rovesníkom Pána Ježiša Krista.
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Prehľad akcií HH v roku 2013
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Dátum

Názov

31.12.-1.1.2013
Silvestrovačka PU
31.1-3.2.2013
Inside víkendovka
1.-3.2.2013
DVK
10.2.2013
Popoludnie so spol. hrami
18.-24.2.2013
EJW návšteva+toyota
28.2.3.3.2013
Lyžovačka OC
15.-18.3.2013
Meet God víkendovka
19.-21.4.2013
Konfivíkendovka
26.-27.4.2013
Babská víkendovka
3.-5.5.2013
Inside víkendovka
4.5.2013
weykickový turnaj
11.5.2013
Senior. stretnutie konfirmandov,mládeže
12.5.2013
Popoludnie so spol. hrami
17.-19.5.2013
Víkendovka-besiedka
18.5.2013
Inside klub 1
19.5.2013
Inside klub 2
25.5.2013
Tábor
26.5.2013
Zborový deň
30.5.2013
Deň detí
31.5.2013
Deň detí
31.5-2.6.2013
DVK
2.6.2013
Stretnutie besiedok myjav. Seniorátu
8.6.2013
Online cup
8.6.2013
Zborový deň Tornaľa
9.6.2013
Deň detí
14.6.2013
Dorast
15.6.2013
Seniorátny deň
15.6.2013
JK Games 2013
16.6.2013
Deň detí
16.6.2013
Evanjelický športový deň
22.6.2013
Inside Games 2013
22.6.2013
Stretnutie dorastu rimavského seniorátu
23.6.2013
Zborový deň
23.6.2013
Zborový deň
29.6.2013
SF dobrovoľníci
29.6.2013
Ukončenie šk.roka
30.6.2013
Ukončenie šk.roka
30.6.2013
Záver šk.roka
1.7.2013
Zahájenie leta
4.-7.7.2013
Semfest
7.7.2013
Zborový deň
8.7.2013
Detský letný tábor
9.7.2013
Detský letný tábor

Miesto
Párnica
Kubínska Hoľa
Veľký Slavkov
Púchov
Stuttgart
Párnica
Lazy p. M.
Veľký Slavkov
Púchov
Prameň
Háj
Pliešovce
Púchov
Púchov
Vrbové
Horné Saliby
Veľký Slavkov
Púchov
Záriečie
Lazy p. M.
Veľký Slavkov
Vrbovce
Veličná
Tornaľa
Blatnica
Púchov
Východná
Sobotište
Lazy p. M.
Sládkovičovo
Trnava
Rim. Sobota
Žilina
Ružomberok
Záriečie
Košariská
Podlužany
Párnica
Párnica
Záriečie
Martin
Belúšske slatiny
Lazy p. M.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

13.-14.7.2013
14.7.2013
16.7.2013
17.7.2013
19.9.2013
20.7.2013
20.7.2013
20.7.2013
21.7.2013
21.7.2013
22.7.2013
24.7.2013
25.7.2013
26.7.2013
29.7.2013
1.-4.8.2013
7.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
9.8.2013
10.-18.8.2013
11.8.2013
15.8.2013
16.8.2013
17.8.2013
17.8.2013
17.8.2013
18.8.2013
23.8.2013
23.-24.8.2013
23.8.2013
24.8.2013
30.8.2013
31.8.2013
1.9.2013
6.9.2013
7.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
13.-15.9.2013
20.-22.9.2013
21.9.2013
14.-17.11.2013
23.11.2013
29.11.1.12.2013
29.12.2013-1.1.

Seniorátne konfi-stretnutie
Letná akadémia
Letný tábor
Srbské dni
YAC
Zborový deň
Zborový deň
United camp
Dni obce
Oáza nového života
Detský tábor
EU camp
EU camp
Denný biblický tábor
Denný klub pre predškolákov
Campfest
Tábor Lazy
Letný deň
Denný detský tábor
Dorastovo-mládežnícky deň
Inside Camp
Letná tábor
Tábor Záriečie
Športové popoludnie
Deň obce
Športové popoludnie
Športové popoludnie
Zborový deň
Deň pre znevýhodnených
UNITED
Detský letný tábor
Športový deň
Športové popoludnie
Zborový deň
Zborový deň
Športové popoludnie
Potáborové stretnutie dorastu
Zborový deň
Zborový deň
Stretnutie mládeže
Kirchentag
JK Games Liptov
Konferenica SEM 2013
Konfi deň

Rim.Sobota
Príbovce
Myjava
Liptovský Hrádok
Trusalová
Melčice
A. Kochanovce
Uhrovec
Mestečko
Dolná Poruba
Lazy p. M.
Záriečie
Záriečie
Beckov
Púchov
Kráľova Lehota
Vrícko
Podtureň
Liptovský Hrádok
Marhaň
Piešťany
Veľký Slavkov
Brezová
Pliešovce
Rim. Píla
Dudince
Devičie
Necpaly
Veľké Leváre
Vsetín
Liptovský Hrádok
Banská Štiavnica
Háj
Mošovce
Šahy
Richvald
Bardejov
Oľšavce
Púchov
Stará Pazova (Srbsko)
Jena (Nemecko)
Liptovský Mikuláš
Veľký Slavkov
Adamovské Kochanovce

Dorastová víkendovka

Zubák

Silvestrovačka PU

Párnica
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VZDELÁVACIE PROGRAMY SEM

..........................................................................................
[ EMMAUS ]
VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Kurz Emmaus je misijný materiál, ktorý
jednoduchým a kreatívnym spôsobom
hovorí o základných Božích pravdách.
Je
určený
primárne
pre
prácu
s mládežou vo veku 12-17 rokov. Skladá
sa z knihy pre vedúceho a „Handoutu“,
ktorý slúži ako zošit účastníka. Tento
materiál sme prevzali z partnerskej
Nemeckej mládežníckej organizácie.
V roku
2013
pokračoval
projekt
Emmaus- tvoja cesta s Bohom, ktorý bol
spustený v júli 2012. Našou víziou bolo
v tomto roku predstavovať tento materiál
na
seniorátnych
pastorálnych
konferenciách po celej našej cirkvi.
Samotné šírenie povedomia o tomto
projekte sa dialo pomocou reklamných
prezentácií workshopov, ale v dominantnej miere skrze pastorálne konferencie.
Podporou projektu je taktiež web: www.emauz.eu, kde sú všetky potrebné informácie
o projekte.

PREZENTOVANIE PROJEKTU
V roku 2013 bol kurz Emmaus predstavený
formou workshopu na SEMfeste v Záriečí.
Formou prednášky na seniorátnej pastorálnej
konferencii celkovo šesťkrát.
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Zoznam miest konania pastorálnych konferencií, na ktorých sme prezentovali projekt
Dátum

Miesto SPK

Dištrikt

14. január 2013

Uhrovec

Západný dištrikt

5. február 2013

Slov. Ľupča

Západný dištrikt

11. február 2013

Cinobaňa

Západný dištrikt

13. máj 2013

Spišská Belá

Východný dištrikt

16. máj 2013

Pohronský Ruskov

Západný dištrikt

3. jún2 013

Mníšek n. Hnilcom

Východný dištrikt

Takýmto spôsobom sme predstavili a ponúkli Emmaus ako podporu pre miestnu
mládežnícku prácu 216 zborom ECAV na Slovensku. Knihu pre vedúceho si kúpilo
77 farárov z celkového počtu 216 zborov.
Situácia je taká, že len máloktorý farár materiál reálne využije pri mládežníckej práci.
To len dokresľuje biednu mládežnícku prácu na miestnej úrovni v ECAV.
CIELE A TÚŽBY
Našou túžbou a cieľom pre rok 2014 je dokončiť navštevovanie všetkých seniorátov
ECAV na Slovensku a zamerať sa na preklad ďalších misijných mládežníckych
materiálov, ktoré by sme následne chceli vydať. Okrem toho pripravujeme materiál
pre mládež so zameraním na duchovný rast. Tento materiál by mal vyjsť v podobe
PDF.
Ak Pán Boh dá, tak v mesiacoch september až december by sme opäť chceli
navštevovať pastorálne konferencie a ponúkať nové materiály a hlavne poslúžiť
prednáškou a povzbudzovaním farárov a ich vedúcich do mládežníckej práce.
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[ MEET GOD ]
/ročník 2012/2013/
Božie slovo nás volá k nasledovaniu života
Pána Ježiša a osobnému poznaniu nášho
Spasiteľa. Veríme, že projekt MeetGod,
ktorý je kombináciou biblického štúdia
a biblickej súťaže môže pomôcť k tomu,
aby ľudia zažívali osobný vzťah s Ježišom
Kristom.
V projekte je silný dôraz na štúdium
Písma, osobné zdieľanie, modlitebný
zápas a trávenie spoločného času. Cieľom
pre minulý rok bolo pomôcť miestnym zborom v práci s mládežou.
Samotný projekt trval 6 mesiacov a bol zakončený súťažnou víkendovkou, ktorej sa
zúčastnili skupinky, ktoré sa kvalifikovali (podľa pravidiel určených vopred).
Propagácia druhého ročníka bola v drvivej väčšine mailová. Rozposielali sme
informačný mail na kontakty, ktoré sa nachádzajú v databáze SEMu a do všetkých
zborov ECAV na Slovensku (forma posielania mailov do ECAV zborov sa stretla
s takmer nulovou odozvou zo strany zborov, čo nás osobne veľmi mrzí.)
Pripravili sme taktiež prezentáciu, ktorá bola obrazovou podporou k predstavovaniu
projektu na SEMfeste a Konferencii. Využili sme taktiež sociálnu sieť Facebook,
skrze ktorú sme vytvorili stránku MeetGod.
Na samotnom začiatku projektu bolo prihlásených 16 skupiniek so 100 účastníkmi.
Preberali sme podrobne Abrahámov život. Zamerali sme sa na jeho život, na situácie
ktoré prežíval a hlavne na to, ako v tom celom pracoval Boh.
V tomto roku sme sa zamerali na prácu a podporu vedúcich a preto sme pre nich
pripravili víkendové školenie, ktoré bolo vo Veľkom Slavkove 12.-14. Októbra 2012.
Víkendovky sa zúčastnilo 18 vedúcich a 4 členovia MeetGod tímu a 3 dobrovoľníci.
Skupinky si mohli zadania a všetko potrebné pozrieť na webe: www.meet-god.eu.
Projekt fungoval mesačne. Tímy na začiatku mesiaca dostávali mesačné zadanie,
ktoré obsahovalo biblický text, aktivity, otázky k štúdiu a veľkú mesačnú úlohu. Za
každé splnené mesačné zadanie skupinka dostala 20 bodov (10 bodov za
zodpovedanie otázok, 10 bodov za splnenie úlohy. Na kvalifikovanie sa na
záverečnú víkendovku bolo potrebné získať minimálne 80 bodov).
Kvalifikovať sa podarilo všetkým skupinkám. Na záverečnej víkendovke sa zúčastnilo
9 tímov s počtom 70 účastníkov.
Druhý ročník MeetGod bol zakončený súťažnou víkendovkou 15.-16.3.2013 v Lazoch
pod Makytou.
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/Ročník 2013/2014/
Vidíme potrebu pokračovať v tomto projekte, lebo veríme, že pri čítaní Božieho Slova
Slova sa ľudia stretávajú s Bohom. Preto sme sa pred Pánom Bohom a s Jeho
požehnaním rozhodli rozbehnúť tretí ročník MeetGod. Našou skúsenosťou je, že
takýto spôsob stretávania sa mladých je prospešný pre ich duchovný rast. Naším
vzorom je v tomto Ježiš Kristus, ktorý sa osobne stretal tri roky s učeníkmi, a prežíval
s nimi každodenné zápasy a radosti.
Propagácia projektu opäť fungovala formou mailovej komunikácie. Kontaktovali sme
vedúcich mládeží a oslovovali sme mailovo taktiež všetky zbory ECAV (táto forma sa
stretla s takmer nulovou odozvou zo strany zborov, čo nás osobne veľmi mrzí).
Najväčší vzrast novoprihlásených zborov sme zaznamenali vďaka Emmaus
a pravidelným pastorálnym konferenciám, na ktorých sme prítomným farárom projekt
MeetGod ponúkali ako následnú prácu po kurze Emmaus.
Taktiež sme povzbudzovali vedúcich a dobrovoľníkov pracujúcich v SEMe, aby
o MeetGod povedali na mládežiach, na ktoré majú dosah.
Cieľom projektu na tento rok je povzbudiť mladých ľudí k čítaniu Božieho Slova,
spoločným úvahám, zdieľaniu svojej viery, modlitbám a aby mali odvahu sami slúžiť
druhým.
Projekt trvá 6 mesiacov.
Témou tohtoročného MeetGod je list Jakuba. V roku 2013 boli mesačne odoslané tri
zadania.
Samotné
fungovanie
projektu
pozostáva podobne ako minulý rok
z prípravy zadaní, ktoré obsahujú
študijné texty, otázky podnecujúce
diskusiu, aktivity, návrhy na modlitby
a veľkú mesačnú úlohu (túto úlohu sa
snažíme spraviť netradične, neokukane
a zaujímavo).
Tento rok sa do projektu, ktorý štartoval
v októbri zapojilo 22 tímov z celého
Slovenska, čo znamená 126 ľudí.
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NAHLÁSENÉ SKUPINKY :
Svätoplukovo
Poltár
Baďan
Zemianske Podhradie
Rimavské Brezovo
Púchov (4x)
Veličná
Istebné
Trenčianske Stankovce
Záriečie (4x)
Lazy pod Makytou (2x)
Dobroč
Mengusovce
Ružomberok
Dudince

Z Východného dištriktu je to 14
skupiniek, zo Západného dištriktu
8 skupiniek.
V súťaži už nepokračujú štyri skupinky, ktoré odstúpili, alebo po prihlásení vôbec
nereagovali na maily.
Tento rok sa nepodarilo zorganizovať víkendovku pre vedúcich z dôvodu nízkeho
počtu nahlásených vedúcich na vopred určený termín. Budúci rok, ak Pán Boh dá, by
sme chceli opäť zorganizovať víkendové vzdelávanie vedúcich.
V súčasnosti je odoslané januárové zadanie pre vedúcich a zápas o spásu ľudí
pokračuje aj vďaka projektu MeetGod.
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[ DVK vzdelávací kurz - Dokonalý v Kristu ]
DVK je kontinuálnym pokračovaním predchádzajúcich vzdelávacích programov,
zameraných na pomoc najmä vedúcim mládeží a mládežníckych skupiniek, aby sa
zdokonaľovali v oblastiach osobného duchovného rastu, poznávania Biblie
a zručností pri organizovaní aktivít mládeže a táborov.
Základom je rozvoj v troch oblastiach – duchovný osobný rast vo vzťahu s Bohom,
rast v poznaní základných zásad kresťanskej viery – systematická teológia,
poznávanie písma a učeníctvo a následne praktické zručnosti a aplikovanie
v reálnom kresťanskom živote, cez skupinky, osobnú evanjelizáciu a aktivity v rámci
spoločenstva.
Účastníci sú z celého Slovenska a stretávajú sa 1x mesačne na víkendovke, kde sa
prednášajú biblické témy, témy z oblasti psychológie a cez rôzne aktivity prebieha
proces vzdelávania. Jeden ročník má 8 takýchto stretnutí.
Na týchto víkendovkách si môžu účastníci odskúšať a zažiť to, čo preberáme.
V rámci programov je osobný mentoring, t.j. raz týždenne sa stretnúť s účastníkmi
u nich domácom prostredí, kde riešime zadania, ktoré sú súčasťou programu kurzu.
V rámci tohto kurzu sú aj 3 - dňové stretnutia (DVK +) s celým mládežníckym tímom
z miestneho zboru účastníka.
Zmyslom je učiť účastníkov aj
komunikácii v tíme. Na záver vypracujú
záverečnú prácu, ktorá odráža ich
vnútorný posun počas štúdia v DVK.
V roku 2013 sme do mája ukončili
ročník 2012/2013 – 5 stretnutí +
stretnutie absolventov – vedúci tohto
ročníka bol Mgr. Karol Verčimák - mali
sme v tomto programe 17 ľudí. Od
októbra 2013 sme začali ďalší ročník
s 15 ľuďmi.
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V rámci programu DVK sa v roku 2013 uskutočnili nasledujúce stretnutia.
Poprad Veľká

4.1.2013

5.1.2013

22 ľudí

Veľký Slavkov

1.2.2013

2.2.2013

22 ľudí

Veľký Slavkov

1.3.2013

2.3.2013

21 ľudí

Kráľova Lehota

5.4.2013

7.4.2013

31 ľudí

Kráľova Lehota

31.5.2013

2.6.2013

28 ľudí

Absolventi 2013

Veľký Slavkov

20.9.2013

22.9.2013

10 ľudí

DVK 2013/14

Veľký Slavkov

4.10.2013

5.10.2013

21 ľudí

Veľký Slavkov

1.11.2013

3.11.2013

22 ľudí

Návsi, Karviná

6.12.2013

8.12.2013

24 ľudí

DVK 2012/13

DVK +

Pracovná cesta

Celý program DVK je zabezpečený tímom dobrovoľníkov, ktorí pripravujú jednotlivé
stretnutia a témy (Anna Bakalárová, Lenka Višňovská, Michal Findra, Peter Soukup,
Vladimír Maťaš, Stano Gurka, Janka Kovalčiková a ďalší hostia – Slavomír Slávik,
Zack Shepperson, Miro Mudrák, Sara a Sebastian Petrus, Bill Moberly a ďalší...)
Na celom projekte sa zúčastňuje ďalších cca 10 dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú
osobný mentoring pre študentov 1 x týždenne. Ich práca má obrovský význam, aby
sa preberané témy cez spoločné zdieľanie dostávali do životov a praxe študentov
DVK. V rámci príprav a realizácie sa uskutočnili stretnutia tímu v nasledujúcich
termínoch.
Tím DVK 2012/2013

Tím DVK 2013/2014

Prešov

15.1.2013

Prešov

12.2.2013

Prešov

6.3.2013

Veľký Slavkov

6.8.2013

Prešov

5.9.2013

Veľký Slavkov

17.10.2013

Košice

25.10.2013

Prešov

12.12.2013
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REGIONÁLNE AKTIVITY
.....................................................................................................
OBLASTNÉ CENTRÁ

[ OC SEM PÚCHOV ]
1. Regionálna úroveň
V rámci regiónu sme zorganizovali 12 stretnutí pre dorast a mládež s názvom Klub E.
V mesiacoch január až august boli kluby zamerané na témy zo série s názvom
„Prečo veríš tomu, čo veríš?“ Témy aj podklady k týmto klubom sme vyrábali sami. V
septembri, so začiatkom nového školského roka, sme začali novú sériu klubov. Táto
séria by sa dala popísať názvom „čo mladými hýbe“. V obidvoch sériách sme
účastníkov klubu viedli k aktívnemu životu s Pánom Bohom a nie iba pasívnemu
pozorovaniu kresťanstva. Počet ľudí na každom klube bol 75 -95 účastníkov.
Zoznam klubov s rečníkmi v roku 2013
Dátum
26.01.2013
23.02.2013
30.03.2013
27.04.2013

Téma
Satan
Schiza
Istota
Slabo - silný

25.05.2013
21.06.2013
27.07.2013
31.08.2013
28.09.2013
26.10.2013
30.11.2013
28.12.2013

Ignore - Zmenený život
Krst
Kostol a spoločenstvo
Aký je tvoj príbeh?
Boh a zlo
Kde je tvoj základ?
Prečo nefungujú naše priateľstvá?
Muž na Božiu slávu!

Rečník
Dušan Valko, Dolný Kubín
Stanislav Gurka, V.Slavkov
Pavol Bednárik, Púchov
M., Häfele Stuttgart, Nemecko
Miroslav Mudrák, Púchov
Členovia kapely Ignore
Miroslav Eštok, Záriečie
Stanislav Gurka, V.Slavkov
W.Freitag, Drážďany, Nemecko
Vladimír Maťaš, V.Slavkov
Jozef Grexa, Bratislava
Peter Soukup, Mestečko
Pavol Bednárik, Púchov
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Iné aktivity v roku 2013 na podporu oblastnej práce boli
Dátum
12.01.2013
26.01.2013
23.02.2013
28.02 – 3.3.2013
19.-21.4.2013
31.05.2013
15.-19.7.2013
22.-26.7.2013
28.-31.08.2013
26.10.2013

Aktivita
Stretnutie vedúcich mládeží a dorastov
Pingpongový turnaj
Stolno-futbalový turnaj
Lyžovačka OC SEM PU
Konfivíkendovka
Olympiáda OC SEM PU
Biblický anglický tábor
EU camp
Biblický – regionálny tábor
Stretnutie vedúcich mládeží a dorastov

Tieto aktivity pomohli regionálnej práci.
Chceme v nich pokračovať aj budúci rok,
pričom niektoré z nich chceme rozvíjať a
hľadať nové možnosti ako pomôcť
vedúcim a farárom v cirkevných zboroch.
V septembri, októbri a novembri prebehlo
školenie „Búranie hradieb“, ktoré je
zamerané pre mladých vedúcich, ktorí
slúžia alebo chcú slúžiť. Obsah školení je
vyberaný tak, aby im to pomohlo v
osobnom živote, či službe.
Okrem týchto akcií sme sa priebežne
počas
roka
zúčastnili
viacerých
dorastov a mládežníckych stretnutí, či
víkendoviek (3 - 4 návštevy v mesiaci),
kde sme podľa potreby poslúžili témou,
chválami alebo prakticky. Taktiež sme
sa snažili držať kontakt s vedúcimi
jednotlivých
spoločenstiev
a
podporovať ich v ich práci a službe,
ktorú robia.
V tomto roku v máji sa skončil tretí
ročník vzdelávania programu SEM-u s
názvom Dokonalí v Kristu (DVK). Tohto
tretieho ročníka sa zúčastnili 6 študenti z nášho regiónu (Veronika Mišúnová – Lazy
p.M, Simona Chreňová – Lazy p.M., Michaela Blahová – Lazy p.M., Petronela
Soukupová – Lazy p.Makytou, Juraj Šponiar – Púchov, Ivan Ondrišík - Púchov) z
našej oblasti. V septembri začal 4.ročník so 4 študentami (Rebeka Bajanová –
Záriečie, Beáta Bednáriková – Púchov, Peter Behro – Púchov, Nina Zibolenová Martin) z nášho regiónu.
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Počas roku sme udržiavali kontakt s organizačným tímom, ktorý organizuje kluby
iSKejp 412 na Myjave a aj s vedúcimi klubov Turčianskej mládeže, pričom sme na
stretnutiach prakticky pomohli napríklad predajom kresťanskej literatúry, témou,
zabezpečením kapely, radami, nápadmi, či poskytnutím DVD s vypracovaným celým
programom a aktivitami už zrealizovaných klubov E.
Pravidelné aktivity
Počas roka fungovali 3 pravidelné aktivity OC SEM PU.
1) Prvou bola otvorená klubovňa v stredu večer v Púchove a vo štvrtok poobede
v Záriečí. Tieto stretnutia majú kontaktno-misijný charakter. Každú stredu sa
ich zúčastňovalo 8-15 účastníkov, najčastejšie 11.
2) Druhou pravidelnou aktivitou bolo stretávanie tímu OC formou skupinky. Tieto
stretávania mali organizačno-zdieľací charakter, pričom vo väčšine prípadov
prevládalo zdieľanie z osobných životov účastníkov a to, čím sa účastníkov
Pán Boh dotkol pri čítaní Biblie. Týchto stretnutí sa zúčastňovalo 3 - 7 ľudí,
najčastejšie 4.
3) Treťou pravidelnou aktivitou bolo pravidelné pracovné stretnutie pracovníkov
OC, kde sa riešili technicko-praktické veci fungovania a služby OC.
2. Celoslovenská úroveň
Druhá úroveň práce OC SEM Púchov bola celoslovenská práca, ktorá pozostávala z
koordinácie a aktívnej participácie na celoslovenských projektoch SEM-u práce s
mladými, ktorými sú Projekt Helping Hand, Projekt DVK, Projekt MeetGod,
Konferencia SEM, Semfest a celoslovenská olympiáda.
Helping Hand
Tento ročník realizácie projektu Helping Hand potvrdil, že Helping Hand má svoje
miesto medzi evanjelickými mládežami a cirkevnými zbormi. Svedčí o tom záujem o
aktivity, ktoré Helping Hand ponúka. Tento rok sme reagovali a realizovali akcie, na
ktoré sme boli oslovení.
Počas roka sme sa zúčastnili 89 akcií, najazdili sme cca 21.928 kilometrov.
Týchto akcií sa zúčastnilo cca 18.382 účastníkov.
SEMFEST
V júli sa konal 6. ročník tohto celoslovenského open-air festivalu. Aj táto akcia našla
svoje miesto medzi mladými ľuďmi v rámci evanjelickej cirkvi a aj mimo nej. Ako OC
SEM PU sme boli zodpovední za viaceré oblasti festivalu, ako myšlienka a praktické
prevedenie témy, dobrovoľnícka služba videoprojekcia a videoprodukcia, zahraničné
kontakty, hudobné kapely, účinkujúci a iné. Semfestu sa zúčastnilo cca 1100
účastníkov.
Konferencia SEM
Konferencia sa konala v termíne 14.-17.11.2013 vo Veľkom Slavkove. Ako oblastné
centrum sme boli zapojení do viacerých oblastí konferencie. Boli to napríklad
príprava konferencie, téma, vstupy v spoločných programoch, semináre, technické
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zabezpečenie videoprojekcie, hry a aktivity. Konferencie sa zúčastnilo cca 240
účastníkov.
Meet God
V rámci projektu MeetGod sa zapojilo 6 skupiniek z našej oblasti, ktoré pravidelne
odovzdávali zadania a úlohy. Následne sa zúčastnili aj záverečnej víkendovky. Ako
OC SEM Púchov sme sa zapojili do priebehu záverečnej víkendovky.
Celoslovenská olympiáda SEM
Tento rok prebehol druhý ročník tohto obnoveného športového podujatia. Nakoľko
fungujú regionálne olympiády, tak táto akcia, vo forme celoslovenského finále, dáva
veľký zmysel. Konala sa 27.-29.9.2013 v Dolnom Kubíne. Z našej oblasti sa
zúčastnili viaceré tímy. Ako oblastné centrum sme zabezpečili koncert skupiny
Ignore.
Zahraničná spolupráca
Oblastné centrum Púchov zastrešuje komunikáciu so zahraničnými partnermi.
V roku 2013 sme vykonali nasledovné návštevy a stretnutia:
18.-24.2.2013 EJW Baden Württenberg (Nemecko)
21.5.2013 Riaditeľ EEMN Bill s manželkou Sally v Púchove (USA)
09.7.2013 CME Dziegielow – Dni evanjelizácie (Poľsko)
14.-19.7.2013 EEMN - Anglický biblický tábor v Púchove (USA)
02.8.2013 EJW Baden Württenberg (Nemecko)
11.8.2013 Evangelisches Gemeinschaft Rechtenbach (Nemecko)
28.-31.8.2013 CVJM Sachsen – Wolfgang Freitag na biblickom tábore (Nemecko)
13.-15.9.2013 Partnerská návšteva v Starej Pazove (Srbsko)
19.-21.9.2013 Drei Kirchen Partnerschaft in Gotha (Nemecko)
21.-22.9.2013 Kirchentag in Jena (Nemecko)
31.10.-1.11.2013 EEMN (Bill Moberly) na DVK (USA)
22.12.2013 Evangelisches Gemeinschaft Rechtenbach (Nemecko)
28.-29.12.2013 EJW Baden Württenberg – návšteva v Púchove (Nemecko)
Projekt IGNORE
Ignore! (T.G.I.D.) je slovenská kresťanská rapcore kapela. Táto kapela vznikla
koncom roku 2011, odkedy začali tvoriť vlastné portfólio skladieb. Texty sú
slovenské, plné nekompromisov poukazujúce na pokrytectvo, no zároveň aj na lásku
a oddanosť voči Bohu. Mottom kapely je výrok „Trust God Ignore Death!“
V roku 2013 sme v spolupráci s Ignore zorganizovali a zabezpečili koncerty na
Olympiáde OC SEM PU, Semfeste 2013, Celoslovenskej olympiáde SEM,
Konfivíkendovke OC SEM PU a v Srbsku. Okrem toho sme zabezpečili ozvučenie v
stane DDD na Semfeste.
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Stretnutia pracovníkov na plný úväzok
V tomto roku sa 8 x stretli pracovníci SEM na plný úväzok. Za OC SEM Púchov sa
tohto stretnutia zúčastnili vždy 2-3 zástupcovia. Tieto stretnutia mali pracovno–
osobný charakter.
Súčasť vedenia SEM
Od Valného zhromaždenia SEM, počas Konferencie SEM 2013 je Miroslav Mudrák
zvolený za podpredsedu SEM. Vedenie SEM sa začalo stretávať pravidelne raz
v týždni. Na týchto stretnutiach sa riešili otázky týkajúce sa personálneho
zabezpečenia SEM, vzťahov s ECAV a štátom a transparentnosť SEM v rámci
organizácie, ako aj mimo nej.
3. Miestna úroveň
Treťou úrovňou práce OC SEM Púchov bola miestna práca v miestnom združení
SEM Púchov, SEM Lazy pod Makytou, SEM Záriečie a cirkevných zboroch ECAV
Púchov a ECAV Lazy pod Makytou. Táto podpora mala viacero podôb.
Anglicko – Biblický tábor (15.19.7.2013). Tento tábor organizujeme
už tretí rok v spolupráci s evanjelickým
cirkevným zborom v Púchove a
Slovenským evanjelizačným strediskom.
Tábora sa zúčastnilo cca 50 detí v
rôznom veku. Na ich tvárach bolo vidno,
že majú zmiešané pocity a viaceré z
nich vyjadrili obavy z komunikácie
v cudzom jazyku. Bolo však aj dostatok
detí, ktoré sa tešili, lebo v uplynulých
dvoch rokoch tento tábor už absolvovali. Angličtina sa učila formou biblických
príbehov o Ježišovi. Tieto príbehy boli doplnené vyrábaním rôznych predmetov v
rámci tvorivých dielní, učení sa piesní ako aj športovania na školskom dvore, či v
telocvični. Tábora sa zúčastnilo aj niekoľko účastníkov z ECAV Lazy pod Makytou a
ECAV Záriečie.
Členovia tímu OC SEM Púchov sa počas celého roka snažia pri rôznych
pravidelných i nepravidelných aktivitách podporovať prácu v MZ a CZ v Púchove,
Záriečí , Lazoch i Považskej Bystrici.
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Iné
Personálne:
Tento rok sa na chode OC SEM PU a projektov zastrešovaných OC podieľali:
Miroslav Mudrák

vedúci OC, referent HH

Pavol Bednárik

pracovník OC, riaditeľ SF 2013

Peter Soukup

referent pre Meet God a Emmaus

Jakub Török

vedúci projektu IGNORE!

Iveta Hudecová

pracovníčka OC, administratíva

Bea Bednáriková

preklady do anglického jazyka

Peter Bednárik

pomocník pri výjazdoch HH

Ján Malovec

pomocník pri výjazdoch HH

Európska dobrovoľnícka služba
V tomto roku sme realizovali v rámci
programu Mládež v akcii, dva projekty.
Prvým z nich bol Connection, kde od
septembra 2012 do júla 2013 sme v OC
SEM Púchov mali dve dobrovoľníčky
(Mona Köhler, Lena Bleher) z
partnerskej
organizácie
EJW
–
Nemecko.
Od septembra 2013 realizujeme druhý z týchto projektov s názvom Connection II.
Momentálne je u nás mladý dobrovoľnícky pár (Sebastian a Sarah Petrich), ktorý tu
bude do júla 2014. Nakoľko sa obsahovo jedná o ten istý projekt, tak ich zapojenie
do služby je veľmi podobné ako v projekte Connection I.
Informovanosť o práci v OC
Napísali sme 10 informačných listov s názvom OC v skratke, spravidla v mesačnej
intenzite. Taktiež sme priebežne informovali o aktuálnom dianí na blogu OC:
http://ocsempuchov.studio42.sk/
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[ OC SEM BRATISLAVA ]
1. Zhodnotenie činnosti za rok 2013
Cieľom práce s dorastom a mládežou na seniorátnej úrovni v BAS ECAV na
Slovensku bolo aj v roku 2013 prinášať skutočný život v Ježišovi Kristovi medzi
mladých ľudí v našich cirkevných zboroch.
Práca sa v prevažnej miere realizovala v rámci projektu INSIDE a to, ako aj po
uplynulé roky, v dvoch hlavných úzko prepojených líniách – evanjelizácia
a učeníctvo.
V rámci evanjelizačných aktivít sme usporiadali INSIDE Kluby a INSIDE Víkendy pre
konfirmandov a mladší dorast. Tu sme sa snažili vždy čo najjednoduchšou
a najzrozumiteľnejšou formou prinášať jasnú zvesť evanjelia Pána Ježiša Krista do
životov mladých ľudí. Mnohé životy boli zasiahnuté Božím Slovom a až čas ukáže,
na akú pôdu toto slovo padlo a či prinesie úrodu.
Evanjelizačný charakter má aj športové podujatie INSIDE Games, ktoré sa aj tento
rok konalo v Trnave. Zúčastnilo sa ho okolo 330 ľudí. Veľa z nich boli mladí ľudia,
ktorí nemajú žiadny kontakt s kresťanmi vo svojom okolí. Priniesli sme im viaceré
svedectvá o živom Bohu a tiež jednoduchú zvesť evanjelia. Tento športový deň bol
vhodným miestom na získanie prvého kontaktu s mladými ľuďmi, v niekoľkých
prípadoch sa podarilo v práci s nimi aj pokračovať.
Usporiadali sme však aj víkend pre starší dorast, ktorý bol určený hlavne pre
dorastencov, ktorí už žijú vo viere v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného
záchrancu a vládcu. Cieľom tohto víkendu bolo viesť mladých ľudí v ďalšom
duchovnom raste a povzbudzovať ich do každodenného života viery – vychovávať
učeníkov/nasledovníkov Pána Ježiša Krista („učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek
nám Pán Ježiš prikázal“). Pre učeníkov, ktorí sa viac zapájajú do činnosti vo svojich
zboroch sme usporiadali víkend pre služobníkov. Okrem týchto podujatí sme výchovu
učeníkov realizovali aj cez naozaj početné osobné stretnutia, rozhovory, modlitby, ale
aj cez mnohé návštevy stretnutí dorastov a mládeží. V tomto roku sme začali tiež
pravidelné mesačné stretnutia pre rastúcich učeníkov - INSIDE Stromčeky.
V rámci výchovy učeníkov sa nám podarilo urobiť pokroky – vznikli rôzne skupinky,
začali sme používať viacero materiálov pre duchovný rast, vidíme posun
v rozmýšľaní a duchovnom smerovaní mnohých služobníkov. Viacerých sa nám
podarilo zapojiť aj do celoslovenskej práce SEM-u.
Usporiadali sme aj letný 7-dňový INSIDE Tábor, ktorý bol úžasným spoločenstvom
Božích detí. Mohli sme vidieť ako Pán Boh svojim Duchom vedie ďalej svoje deti
v poznávaní Jeho moci a slávy.
Za všetku Božiu milosť, z ktorej sme mohli konať prácu aj v roku 2013 sme nášmu
nebeskému Otcovi veľmi vďační. Sme vďační aj širokému spektru dobrovoľníckych
pracovníkov a pomocníkov a tiež cirkevným zborom v BAS za spoluprácu a podporu.
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Práca by sa nemohla konať ani bez modlitieb mnohých priateľov, rodinných
príslušníkov a jednotlivcov, krotí podporujú a zápasia za toto Božie dielo. Aj im patrí
veľká vďaka. Rovnako ďakujeme aj takmer 40-tim prispievateľom, ktorí svojimi
pravidelnými aj jednorazovými finančnými príspevkami za rok 2013 prispeli na
činnosť projektu INSIDE sumou vyše 8000 Eur. Chvála a vďaka Pánu Bohu za nich!
2. INSIDE podujatia v roku 2013
2.1 Súhrn podujatí
V nasledujúcej tabuľke 1 je uvedený prehľad podujatí konaných v roku 2013 v rámci
projektu INSIDE. Uvedený počet zúčastnených na jednotlivých podujatiach nemusí
byť vždy presný – vychádza z prezenčných listín z podujatí, do ktorých sa nie vždy
všetci zapísali.
Tabuľka 1. INSIDE podujatia za rok 2013
Vek
nad
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Názov

Termín od

Termín do

Účasť

INSIDE Tím
Víkend
Iľanovo
INSIDE Víkend 1

31.01.201
3
17:30
15.03.201
3
16:00
19.04.201
3
16:00
03.05.201
3
16:00
18.05.201
3
15:00
19.05.201
3
15:00
25.05.201
3
15:00
31.05.201
3
17:00
08.06.201
3
15:00
22.06.201
3
08:00

03.02.2013

14

0

5

6

3

0

18:00
17.03.2013

57

27

23

3

3

1

14:00
21.04.2013

81

48

21

5

3

4

14:00
05.05.2013

70

8

50

5

6

1

14:00
18.05.2013

36

2

21

3

5

5

18:00
19.05.2013

35

14

10

1

3

7

18:00
25.05.2013

15

1

11

1

1

1

18:00
31.05.2013

30

15

10

2

1

2

19:30
08.06.2013

19

7

10

1

1

0

18:00
22.06.2013

307

70

159

58

15

5

Častá-Píla
INSIDE Víkend 2
Častá-Píla
INSIDE Víkend 3
Častá-Píla
INSIDE Klub 1
Vrbové
INSIDE Klub 2
Horné Saliby
INSIDE Klub 3
Veľké Leváre
INSIDE Klub 4
Pezinok
INSIDE Klub 5
Veľký Grob
INSIDE Games
2013
Trnava

Vek
Vek
Vek
Vek
0-14 15-19 20-25 26-30

18:00
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INSIDE Tábor
2013
Dechtice
INSIDE Víkend 4
Častá-Píla
INSIDE Víkend 5
Častá-Píla
INSIDE
Stromčeky 1
Senec
INSIDE
Stromčeky 2
Modra

11.08.201
3
14:00
20.09.201
3
16:00
10.10.201
3
16:30
02.11.201
3
15:00
07.12.201
3
15:00

18.08.2013

66

36

23

3

2

2

14:30
22.09.2013

43

2

24

10

5

2

14:00
13.10.2013

86

58

23

1

1

3

13:30
02.11.2013

23

9

10

1

2

1

19:00
07.12.2013

25

7

14

2

1

1

19:00

2.2 Stručný opis podujatí
2.2.1 INSIDE Tím Víkend
Počet účastníkov: 14
Termín: 31.1.–2.1.2013
Miesto: Iľanovo
Popis: Víkendové stretnutie tímu ľudí, ktorí počas roka spoločne spolupracujú na
príprave podujatí, v spoločných modlitbách a spoločnej službe v rôznych cirkevných
zboroch. Cieľom víkendu bolo prehĺbenie vzájomných vzťahov, hľadanie vízie a
smerovania projektu INSIDE pre ďalší rok a tiež osobný duchovný rast účastníkov.
V rámci podujatia sme najprv zdieľali svoje osobné životy a modlili sa navzájom za
seba. Potom sme sa rozprávali o duchovnej situácii v našich spoločenstvách
a v službách, v ktorých stojíme, modlili sme sa za tieto spoločenstvá aj konkrétnych
ľudí. Spolu sme aj plánovali témy na prichádzajúci rok. Strávili sme spolu aj voľnejší

čas pri hrách a lyžovaní. Dva večery sme strávili pri zamyslení nad Božím slovom
a pri oslavných piesňach, ktorými sme chválili a vyvyšovali nášho Boha.
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2.2.2 INSIDE Kluby
INSIDE Klub 1-5 : “Musím vs. Chcem“ (pre dorast)
Počet účastníkov: 36 | 35 | 15 | 30 | 19
Termín: 18.5.2013 | 19.5.2013 | 25.5.2013 | 31.5.2013 | 8.6.2013
Miesto: Vrbové | Horné Saliby | Veľké Leváre | Pezinok | Veľký Grob
Popis: Cieľom každého klubu bolo priniesť jednoduchú pravdu o tom, že nie sme
Božími otrokmi, ale Božími deťmi. Pravdu o tom, že pokiaľ Boha vnímame ako
otrokára, pre ktorého MUSÍME tvrdo makať, aby si nás vôbec všimol, tak Ho vôbec
nepoznáme. Pretože Boh je Otec, ktorý nás ľúbi a nemusíme pre Neho robiť vôbec
nič. Ale keď sme naozaj Jeho deti, ktoré poznajú Jeho lásku, tak potom pre Neho
CHCEME žiť, a chceme Mu slúžiť. A to už nie je otroctvo, ale radosť, už nie sme
sluhovia, ale deti. Preto mala téma názov „MUSÍM vs. CHCEM“.
Na každom klube sme zahrali scénku rozdelenú na tri časti. Jedna časť ukazovala
život človeka, ktorý bol vo vzťahu k Bohu ako otrok. Druhá časť ukazovala život
človeka, ktorý bol vo vzťahu k Bohu ako syn, či dcéra. A tretia časť ukazovala zlom a
zmenu, ktorá v človeku nastala a to, ako sa zo sluhu stal syn. Ku každej časti bolo
krátke zamyslenie. Okrem toho sme spievali piesne o tom, aký je Boh dobrý Otec
a spoločne sa modlili. Na kluboch sme sa tiež spolu hrali. Na prvých dvoch kluboch
sme mali aj doplnkovú zábavnú aktivitu – nafukovací vodný futbal.
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2.2.3 INSIDE Víkendy
INSIDE Víkend 1 | INSIDE Víkend 2 : “Poď von!“ (pre mladší dorast)
Počet účastníkov: 57 | 81
Termín: 15.-17.3.2013 | 19-21.4.2013
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Víkendy určené pre konfirmandov a mladší dorast vo veku 11-15 rokov. „Poď
von!“ je zvolanie, ktorým kričal Pán Ježiš do otvoreného hrobu, v ktorom ležalo už 4
dni mŕtve telo Lazara. A po Jeho zvolaní vyšiel v tej chvíli už živý Lazar von. Našou
túžbou bolo priniesť toto Ježišove volanie k srdciam dnešných tínedžerov, ktorí žijú
život zatvorení vo svojich „škatuliach“ mimo tú skutočnú Božiu realitu.
Program víkendov bol prispôsobený cieľovej skupine – bol prepletený hrami
a súťažami, ale aj diskusiami a tímovými aktivitami. K týmto víkendom sme pripravili
aj 3 videá, ktoré zaujímavým a pútavým spôsobom nesú odkaz biblického
vzkriesenia Lazara do dnešnej doby, do životov tínedžerov.
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INSIDE Víkend 3 : “Cesta, Pravda, Život“ (pre starší dorast)
Počet účastníkov: 70
Termín: 3.-5.5.2013
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Víkend pre starší dorast vo veku 15-18 rokov. Víkendu sa zúčastnili prevažne
kresťania, ktorí už vo vzťahu s Bohom žijú a preto bolo našim cieľom ich viesť
v tomto vzťahu ďalej. Hovorili sme o tom, čo to pre nás znamená, že Ježiš je naša
cesta, pravda a život. Počas víkendu sme spoločne prešli 14.a 15. kapitolu evanjelia
podľa Jána.

INSIDE Víkend 4 : “Baal-Peracím [Pán prielomu]“ (pre služobníkov)
Počet účastníkov: 43
Termín: 20.-22.9.2013
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Nakoľko práca s mládežou v Bratislavskom senioráte postupne rastie, vnímali
sme ako veľmi dôležité usporiadať stretnutie pracovníkov - mladších aj starších,
skúsenejších aj začínajúcich. Cieľom bolo zdieľať naše zápasy v cirkevných zboroch,
na mládežiach, na dorastoch a modliť sa spoločne a za seba navzájom. Pán Boh
nám ukázal na text z 1. knihy kroník, kde Dávid s Božou pomocou porazil filištíncov a
povedal, že „Boh prelomil šíky nepriateľa ako keď voda prelomí hrádzu.“ A tak sme
skúmali, čo sú tie naše hrádze - či už v osobnom živote, alebo v službe a spoločne
sme ich modlitbami rozoberali kameň po kameni. Tento víkend bol vskutku jedným
bojovým poľom, kde sme modlitbou ako Božia armáda bojovali takmer neprestajne a

verím, že Pán Boh naozaj hýbe s tými duchovnými hrádzami a že vo viere môžeme
očakávať Jeho dielo - ako keď sa pretrhne hrádza a privalí sa veľká voda - veríme,
že živá voda Ducha Svätého.
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INSIDE Víkend 5 : “Otvor oči“ (pre dorast)
Počet účastníkov: 86
Termín: 10.-13.10.2013
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň

Popis: Víkend určený pre dorast vo veku 12-16 rokov. Bol zameraný znovu
evanjelizačne – prešli sme biblickým príbehom uzdravenia slepého od narodenia.
Pán Ježiš má moc človeku otvoriť oči. Nie len tie fyzické, ale hlavne tie duchovné.
Zrak nášho srdca. Víkend bol znovu plný hier a aktivít. Súčasťou bola aj veľká
celovíkendová tímová súťaž.
2.2.4 INSIDE Games
INSIDE Games 2013 : “Pripravený na zápas“
Počet účastníkov: 307
Termín: 22.6.2013
Miesto: Trnava
Popis: už tretí športový deň, ktorý sa aj tento rok konal v Trnave. Už tretíkrát sa nám
podarilo zorganizovať toto evanjelizačné podujatie, ktorého cieľom je niesť dobrú
správu o Božej milosti a láske tým, ktorí ju ešte nemohli počuť. A nie len počuť, ale
hlavne zažiť! Veríme, že Pán Ježiš Kristus je tým živým Slovom, ktoré prišlo na tento
svet a že naozaj žije v nás. Preto veríme, že aj my môžeme byť živým svedectvom o

Ňom - či už slovami, alebo jednoducho naším životom. A takýmto svedectvom sme
chceli byť pre každého, kto na INSIDE Games prišiel. To bolo cieľom celého
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prípravného tímu - tímu asi 35-tich ľudí, ktorí do prípravy dali svoj čas, chuť, talenty,
nadšenie a veľký kus srdca. A verím, že sa nám to aj podarilo. Verím, že mnohí
mladí ľudia mohli vidieť živého Ježiša Krista, ktorý žije v nás!
Viac ako 310 účastníkov, 32 súťažných tímov, 8 ihrísk, 4 športové turnaje a v
každom iba 1 víťaz...
INSIDE Games sa tento rok zúčastnili aj úplne nové tímy a úplne noví ľudia, ktorí boli
na INSIDE po prvýkrát. Mohli si kvalitne zašportovať, užiť si rôzne sprievodné aktivity
(vodný futbal, vodný volejbal, frisbee), vyhrať pohár a medaily a tiež počuť svedectvá
rôznych ľudí o živote s Bohom. Vďaka Bohu, že mohli počuť svedectvo kapely
UNITED People z Uhrovca a stretnúť mnohých mladých kresťanov. Hlavným mottom
INSIDE Games 2013 bol známy verš z ôsmej kapitoly listu Rímskym: „Keď Boh za
nás, kto proti nám?“ Všetky svedectvá zo života mladých kresťanov, ktoré odzneli na
pódiu, smerovali k jednému: ak máme byť pripravení na životný zápas, potrebujeme,
aby bol Boh za nás! Potrebujeme vstúpiť do Jeho tímu a hrať Jeho hru, poslúchať
Jeho taktiku a nechať sa viesť Ním, ako našim trénerom. Zaznelo aj jasné pozvanie
do tímu Pána Ježiša Krista a do života s Ním.

2.2.5 INSIDE Tábor
INSIDE Tábor 2013 : “Život v Kráľovstve“
Počet účastníkov: 66
Termín: 11.-18.8.2013
Miesto: Dechtice, Súkromná škola v prírode Planinka
Popis: Tohtoročný INSIDE Tábor bol iný ako všetky doterajšie víkendovky
a minuloročný tábor v jednej kľúčovej veci. Takmer všetkých dorastencov sme už
poznali a asi 3/4 z nich už nejaký ten čas žije svoj život viery v Pána Ježiša. A tak

som si na druhý deň sadol a pýtal sa Pána Boha, že načo sme vlastne ešte v tom
tábore. Mal som pocit, že cieľ (viesť tínedžerov k Bohu) sme už splnili. Ale práve tam
začal Duch Svätý pracovať znovu o kus hlbšie ako predtým. Pán Boh nám ukázal, že
v mnohých našich milých tínedžeroch sú veci, ktoré ich ťažia a nechcú o nich
rozprávať, hriechy, ktoré nechcú priznať, problémy, ktoré si chcú riešiť sami, ale
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pritom ich sami riešiť nevedia. A my, tím služobníkov, sme sa len stále viac modlili,
aby mohlo vyjsť všetko na svetlo, aby mohli popadať múry hriechu. A Pán Boh konal.
Najprv v tom, že naozaj otváral srdcia tínedžerom a v Jeho svetle mohli byť
odpustené a vyliečené mnohé trápenia. A potom v tom, že nás zavolal do boja modlitebného boja za naše rodiny, spolužiakov, kamarátov. Viem, že viacerí táborníci
odchádzali s vášňou po tom, aby mohli prinášať Božie kráľovstvo kamkoľvek, kde
pôjdu - pravdu, lásku, nádej. Naša táborová hymna, ktorá bola volaním, aby sa Božie
kráľovstvo viac a viac prelamovalo do našich životov sa nám stala naozaj úprimnou
túžbou. A tak sa iba tešíme, že sa Pán Boh k tomuto času priznal a veríme, že je to
naozaj Božie dielo, ktoré koná okolo nás a cez nás.
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[ OBLASTNÉ CENTRUM SEM ORAVA-LIPTOV ]
Oblastné centrum Liptov – Orava v rámci Spoločenstva evanjelickej mládeže aj
v roku 2013 nadviazalo na svoju činnosť z predchádzajúcich rokov. Cieľom centra,
podobne ako SEM-u všeobecne, je niesť mladým ľuďom zvesť o Trojjedinom Bohu
a evanjelium o možnosti osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Na dosiahnutie tohto
cieľa je možné využiť mnoho spôsobov. Základné princípy fungovania oblastného
centra vychádzajú z nasledovného:
1. Víziou je, aby generácia mladých ľudí z regiónu Liptova a Oravy, žila osobný
vzťah s Ježišom Kristom ako svojím osobným Spasiteľom
2. Stratégiou je, že chceme prostredníctvom vytvárania rôznych možností poskytnúť
mladým priestor pre ich duchovný život v rôznych formách a podobách v duchu
pravdy obsiahnutej v Písme svätom. Rozhodnutie, či a ako možnosti využijú,
ostáva na nich – my môžeme možnosti vytvárať, mladých ľudí zapájať
a motivovať.
3. Našou taktikou je vytvoriť organizačné, materiálne, personálne a ekonomické
predpoklady pre uplatnenie pomenovanej stratégie. Veríme, že nielen v našich
mysliach a srdciach, ale aj v mysliach iných veriacich mladých či starších ľudí,
môžu vzniknúť nápady, ktoré môžu pomôcť v napĺňaní misijného príkazu Ježiša
Krista medzi mladými ľuďmi. Problémom týchto nápadov je však často nízka
informačná podpora, slabé povedomie o tom, kde hľadať pomoc, nedostatok
finančných prostriedkov a možno málo ľudí ochotných prakticky pri realizácii
pomôcť. V reakcii na tieto okruhy problémov vidíme naše fungovanie.
Samozrejme, popritom chceme aj my sami fungovať ako tvorcovia a distribútori
nových myšlienok v zmysle formulovanej stratégie.
OC SEM Liptov – Orava organizovalo alebo podporovalo nasledujúce aktivity:
Podpora aktivít miestnych spoločenstiev SEM
OC priamo podporilo viacero lokálnych dorastových a mládežníckych táborov.
Celkovo možno hovoriť o viac ako 600 osobách na rôznych výletoch. Podporu aktivít
miestnych spoločenstiev pokladáme za kľúčovú z pohľadu stratégie centra. Pomohli
sme zorganizovať a podporili sme letný tábor dorastu a mládeže z okolia Liptovského
Jána, Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku, Dolného Kubína, Veličnej a
Istebného. Témy výletov boli rôznorodé – na motívy biblických príbehov či klasických
a populárnych filmov, so spoločným menovateľom – budovanie vzťahu mladých ľudí
k Pánu Bohu a sebe navzájom.
Sieťovanie
Jedným z hlavných princípov fungovania OC je rozvoj spolupráce so školami,
seniorátom a jednotlivými zbormi v rámci ECAV. Neustále súperenie v našej cirkvi je
veľkou brzdou a prekážkou pre ďalší rast. Všetky naše aktivity konzultujeme aj
s cirkevnými organizačnými jednotkami v rámci seniorátu a snažíme sa byť v rámci
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nich aktívni a podporovať aktivitu mladých členov SEM-u aj v ich domácich zboroch.
Zástupca OC je aj členom vnútromisijného výboru seniorátu. Sme veľmi vďační Pánu
Bohu, že túto spoluprácu požehnáva a že SEM sa stáva tým, čím má byť: naozaj
spoločenstvom mladých ľudí v rámci evanjelickej cirkvi, nie niečím, čo funguje popri
cirkvi či mimo nej. V rozvoji spolupráce chceme pokračovať aj naďalej.

Spolupráca
Aj v tomto roku sme rozvíjali aktívnu spoluprácu najmä s predstaviteľmi evanjelickej
a.v. cirkvi v oblasti – Liptovsko – oravský seniorát a miestne zbory. Je dôležité, aby
práve duchovní a ľudia, ktorí v zboroch slúžia a pracujú, vedeli, že SEM tu existuje,
je tu pre nich a že spoločne sa dá zájsť ďalej. Pri konkrétnych podujatiach máme
nadštandardnú spoluprácu s miestnou samosprávou či školami.
Od mája 2013 začala pracovať v SEMe Lenka Lehotská ako pracovník a koordinátor
práce s mládežou na Orave. Jej hlavná úloha je sieťovanie mládeží a vytváranie
vzťahov medzi cirkevnými zbormi. Cez leto 2013 to bolo hlavne cez festival
SEMFEST, kde z Oravy bolo cca 30 dobrovoľníkov . Ďalej to boli rôzne tábory a
aktivity. Od augusta sa podieľala na príprave projektu Garáž a celoslovenskej
olympiády, ktorá sa koncom septembra konala v Dolnom Kubíne. V projekte Garáž
má na starosti dobrovoľníkov. Od novembra 2013 sa spustil projekt SOM - stretnutia
oravskej mládeže, ktorý bude bývať každý posledný víkend v mesiaci. V posledný
piatok v mesiaci sa bude konať stretnutie pre mládež od 18 rokov, ktoré sa koná
vždy v inom zbore. A vždy poslednú sobotu v mesiaci sa koná stretnutie pre
dorastencov a konfirmandov vždy v klube Garáž. Miestna práca sa pomaly začala
viac rozvíjať. Prostredníctvom klubu Garáž, stretnutí SOM, ale aj pomocou našich
dvoch dobrovoľníčok z Nemecka. Do budúcna by sme chceli viac pomáhať zborom
pri ich zborových spoločenstvách ako dorasty, mládeže, či stretnutia konfirmandov
a pri budovaní a duchovnom raste vedúcich.
Dobrovoľnícka služba EDS
V septembri 2013 po prvýkrát do nášho
regiónu prišli dve dobrovoľníčky na ich
dobrovoľnícky rok prostredníctvom EDS.
Volajú sa Anina Müller a Annika Dölker.
Ich
služba
spočíva
v hlavne
v dobrovoľníctve v klube Garáž, ale aj pri
učení nemčiny na miestnych školách,
vedenie detskej skupinky, pomáhaní na
besiedke, či na dorastoch ale aj pomoc
pri organizovaní celoslovenských akcií
ako je SEMfest, SEMkonferencia,
SEMolympiáda.
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Evanjelizačné aktivity
Služobník 001
Akcia Služobník 001, ktorá prebehla v Liptovskom Mikuláši v októbri 2013, je prvým
pokusom o implementáciu vzdelávacej stratégie. V spolupráci s vnútromisijným
výborom ECAV v senioráte už dlhodobo hľadáme spôsob prepájania a vzájomného
spoločenstva medzi lokálnymi mládežníckymi zoskupeniami, a to najprv cez
sieťovanie vedúcich týchto spoločenstiev. Práve Služobník má byť spôsobom, ktorým
možno toto sieťovanie uskutočniť. Aktivita je naozaj len v zárodku, no plánujeme
v nej pokračovať. Ide o víkendové podujatie, ktorého cieľom je hlbšie spoločenstvo
pri Božom Slove a praktickej službe.
Kolos 2013
Na prelome apríla a mája 2013 sme v spolupráci s Liptovsko – oravským seniorátom
uskutočnili už druhé stretnutie viac než 150 mladých konfirmandov z Liptova a Oravy
v zariadení Sigord na východe Slovenska. Konfirmačný tábor KOLOS je už takmer
tradičnou aktivitou a plánujeme v nej pokračovať i v budúcom roku. Téma: „Oko,
ucho, ruka, noha, jazyk“ bola pre mladých prijateľne jednoduchá, zároveň aj hravá
a motivujúca. Okrem hlavného večerného programu, raňajších zamyslení, stretnutí
skupiniek a seminárov sme sa aj hrali, súťažili a športovali, zabávali sa v tvorivých
dielňach. Skutočne naplnený a bohatý
štvordňový program priniesol, veríme,
povzbudenie každému účastníkovi.
Online Cup
Tesne pred začiatkom letných prázdnin
sa na Orave uskutočnilo v poradí tretie
stretnutie
mladých
kresťanov
s pozitívnym vzťahom ku športovým
aktivitám – Online Cup. Spoločne
strávený deň pri futbale, volejbale či
vybíjanej
priniesol
výnimočnú
príležitosť pre pohyb, ale aj zastavenie
sa pri Božom slove.
JK Games
JKgames je seniorátnou športovou
olympiádou.
V tomto
roku
sa
uskutočnila už ôsmykrát. Nové miesto
priestory a areály Základnej školy
Demänovská
cesta,
Obchodnej
akadémie, Gymnázia M. M. Hodžu a Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom
Mikuláši – priniesli organizátorom nové výzvy a zásadnú zmenu. Téma “Jeden za
všetkých“ mala za cieľ povzbudiť približne 330 účastníkov stretnutia a pripomenúť im,
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že za nás všetkých sa už Niekto obetoval. Opäť sme rozdali ocenenia víťazom
turnajov vo futbale, volejbale, floorballe a vybíjanej.
Celoslovenská olympiáda SEM
V septembri sa v Dolnom Kubíne uskutočnila
celoslovenská olympiáda SEM. Témou bola
otázka: Kam bežíš? Zamýšľali sme sa nad
behom so svetom, a nad behom k Bohu. Na
tejto športovej olympiáde sa zúčastnilo okolo 150
športovcov
z celého
Slovenska
a 50
dobrovoľníkov hlavne z Oravy. Ďakujeme Bohu,
že i cez šport vie nadchnúť srdcia ľudí pre svoju
slávu.
SOM – Stretnutie Oravskej Mládeže
V novembri 2013 sme na základe príkladu Klubu
E, ktorý funguje v OC Púchov už niekoľko rokov
začali robiť podobné stretnutia, ktoré sa nazývajú
SOM. Táto skratka znamená- stretnutie oravskej
mládeže. Toto stretnutie sa vždy koná posledný
víkend v mesiaci. Dúfame, že do budúcnosti sa z toho stane tradícia, kde ľudia budú
môcť načerpať a oddýchnuť si od svojich zborových aktivít. Našim cieľom je budovať
vzťahy medzi mladými na Orave a povzbudzovať ich vo viere a nasledovaní Ježiša
Krista. Od nového roka, by sme chceli toto stretnutie rozdeliť na dve vekové
kategórie.

Medzi aktivity OC patrí aj podpora ďalších zborových a seniorátnych podujatí:
mládežnícky ples, ktorého pilotný ročník sme zažili vo februári v Liptovskom Mikuláši,
spoločné mládežnícke Služby Božie a pod.
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Klub Garáž – misijný projekt

Misijný klub Garáž vznikol v lete 2013, na podnet mladých
kresťanov pochádzajúcich z evanjelických mládeží
z Dolného Kubína a jeho okolia. V lete prebiehali
prípravné práce, tak aby bol klub pripravený na
prevádzku. Mladí sa aktívne zapájali do prípravno pracovného procesu a to, maľovaní stien, hobľovaní
a natieraní paliet na sedenie, čistenie tehál na barový pult,
dizajn miestnosti, šitie obliečok na matrace a rôzne iné
práce. Ešte pred otvorením nás milo prekvapila letná búrka, ktorá komplet vytopila
klub. Vďaka Bohu sa nám podarilo, všetko dať do poriadku a škody na majetku sme
nemuseli vôbec ani riešiť. Neoficiálne otvorenie pre dobrovoľníkov klubu a ich
rodinných príslušníkov + prispievateľov bol koniec septembra. Oficiálne otvorenie pre
verejnosť a mladých z mesta bol prvý októbrový víkend.

Cieľ: Klub Garáž je misijný klub zameraný na neplnoletých a mladých dospelých.
Cieľom je prinášať týmto mladým ľuďom evanjelium, skrze rôzne akcie, párty,
diskusie, cestopisy, stretnutia, dobrovoľnícke stretnutia. V praxi to vyzerá tak, že
mladých pozývame do nášho klubu
cez plagáty, sms-ky alebo osobným
pozvaním. Snažíme sa mladým
ponúknuť to, čo majú radi - rôzne
nápoje, dezerty, spoločenské hry,
párty a popritom im zvestovať slovo
Božie – živého Krista. Veľký dôraz
kladieme
aj
na
našich
dobrovoľníkov,
s ktorými
máme
symbolickú dobrovoľnícku zmluvu –
dobrovoľník Garáže. Momentálne
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máme 20 dobrovoľníkov, z ktorých 70 percent sú kresťania a 30 percent sú formálni
kresťania. Pracujeme na tom, aby naši dobrovoľníci prijali Krista za osobného
Spasiteľa a tak potom mohli počas služieb v klube reprezentovať klub s určitými
kresťanskými hodnotami.
O čom je klub Garáž ? V klube chceme dať priestor mladým ľuďom na ich
realizáciu. Na realizáciu ich talentov a schopností. V inom ponímaní klub Garáž je
klub „mladí pre mladých“. Podporujeme rôzne iniciatívne nápady a aktivity zo strany
mladých tak, aby boli určité kresťanské hodnoty zachované, aby to bolo v súlade
s Božími princípmi. Byť otvorený pre mladých – často sa stáva, že mladí prichádzajú
s nejakým problémom, alebo potrebujú len poradiť v nejakej situácii, alebo dokonca
chcú stráviť čas v nejakom slušnom prostredí, kde sa nefajčí a nepožívajú
alkoholické nápoje.
Dobrovoľníctvo: Uvedomujeme si, že
klub nie je o dvoch či troch ľuďoch. Je to
o ľuďoch! Dobrovoľníctvo spočíva v tom,
že dobrovoľník sa zaviaže na jeden rok,
že bude dobrovoľníkom pre potreby
klubu Garáž. Máme každý mesiac
urobený rozpis služieb, do ktorého sa
vpisujú dobrovoľníci, tak ako im to
časovo vyhovuje. Služba dobrovoľníka
spočíva v tom, že dobrovoľník v danom
dni bude v klube ako zodpovedný človek,
ktorý mladým ľuďom, ktorí prídu do klubu
pripraví za dobrovoľný príspevok nejaký
nápoj alebo dezert. Taktiež dobrovoľník
sa stará o čistotu a poriadok v klube.
Samozrejme venuje sa ľuďom, najmä
tým, ktorí sú návštevníkmi klubu po
prvýkrát. Každý z dobrovoľníkov má
talent alebo zručnosť na niečo iné a
preto sa tešíme, že rôznorodosť
dobrovoľníkov
je
veľmi
pestrá.
Dobrovoľníci sú vekovo medzi 15 – 26
rokov.
Dobrovoľnícke stretnutia + dobrovoľnícke akcie
Zodpovední za klub Garáž a dobrovoľníci sa stretávajú jedenkrát do mesiaca.
Stretnutie prebieha formou spätnej väzby služby v klube. Určite naším cieľom je
podávať evanjelium, najmä dobrovoľníkom. Na stretnutí zaznie Božie slovo +
modlitby. Z času na čas sa snažíme mať teambuilding s dobrovoľníkmi, aktivity
zamerané na posilnenie vzťahov medzi dobrovoľníkmi, pripravenie nejakého
programu, kde si môžu dobrovoľníci oddýchnuť a zabaviť sa. Aktivity, ktoré sme mali
s dobrovoľníkmi: Spoločný čas v čokoládovni, výlet na film do kina, palacinky a pod.
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Akcie klubu : Každý mesiac robíme plagáty, na ktorých máme top akcie klubu.
Akcie sú zamerané pre mladých vo veku od 16 rokov. Sú prispôsobené tak, aby ich
to bavilo, zaujalo a mali opäť sa prečo vrátiť do klubu. Akcie, ktoré sa konali od
začiatku októbra 2013 do konca decembra 2013: Langošová párty, Kecy reunion
párty, Koncert kapely K.I.M.I.A, Diskusia: Je možné si udržať v politike vlastnú tvár,
Garážové hudobné talenty, Príď v červenom, Nemecký večer, Cestopis: Zambia –
moja cesta, Diskusia: -násť a -dsať roční, Medovníkové koledy, Workshop – Svetová
káva v Garáži a pod. Najviac návštevníkov chodieva do klubu cez víkendy,
predovšetkým na pripravované akcie. Klub má kapacitu pre päťdesiat ľudí a pri
dobrej vôli aj 70 ľudí. Čiže víkendy v klube sú úplne plné. Kapacitne by sme dosť
často potrebovali aj väčší priestor. Klub cez týždeň navštevuje 20 ľudí za jeden deň,
samozrejme vtedy, keď je klub otvorený.

Fungovanie klubu a darcovstvo
Klub Garáž zastrešuje SEM a z väčšej časti darcovia. Z týchto peňazí sa hradí
nájomné za klub, voda a energie. Peniaze sme použili aj na vybavenie klubu,
predovšetkým na spotrebiče do baru. Financie získavame aj z dobrovoľných
príspevkov, od návštevníkov klubu. Tieto financie používame na nákupy potravín
a veci na chod klubu.
Zodpovední za klub Garáž: Peter Bajdich, Lenka Lehotská
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[ MEMC ICHTHYS ]
Najväčšou zmenou, ktorá ovplyvnila činnosť MEMC Ichthys v predchádzajúcom roku
2013, bola zmena na poste riaditeľa. Michala Findru vystriedal v októbri 2012
Vladimír Maťaš. S touto zmenou korešpondovala aj zmena vo vedení a organizovaní
činnosti centra. Hoci ako nový riaditeľ som mal cieľ v čo najväčšej možnej miere
nadviazať a pokračovať v dovtedajšej činnosti MEMC Ichthys, nie všetky aktivity
a činnosti sa podarilo udržať. Predmetom tejto správy sú bližšie informácie
o celkových zmenách fungovania v roku 2013.
Činnosť MEMC Ichthys bola v minulom roku rozdelená do dvoch oblastí.
1) Prvou je prevádzka MEMC Ichthys, resp. poskytovanie a zabezpečenie
ubytovania a stravy pre pobyty hostí, ktorí strávili čas v tomto zariadení.
Poväčšine išlo o rôzne skupiny mladých ľudí z ECAV, ale aj mimo nej.
2) Druhou oblasťou sú aktivity, organizované MEMC Ichthys, zamerané v prvom
rade na mladých ľudí. Tieto aktivity prebiehajú na štyroch úrovniach –
medzinárodnej, celoslovenskej, regionálnej (seniorátnej) a miestnej.

V rámci prevádzky centra došlo k zmene v personálnom obsadení pracovných miest.
Na základe vzájomnej dohody bol v predchádzajúcom roku ukončený pracovný
pomer s dvoma zamestnancami MEMC Ichthys – Janou Kovalčíkovou na pozícii
referentka pre prácu s mládežou (k 1.1. 2013) a Alenou Findrovou na pozícii
prevádzkar MEMC Ichthys (k 31.1.2013). Na uvoľnené pracovné miesta nebol
zamestnaný žiaden nový človek. V roku 2013 tak malo centrum jedného
zamestnanca a to chyžnú v osobe Renáty Maťašovej.
Správnu radu zariadenia tvorili títo ľudia: Michal Findra (za cirkev) ako predseda SR,
Milan Zacher (za TA seniorát), Ivan Debnár (za cirkev), Rastislav Dindoš (za miestny
zbor), Miroslav Mudrák (za SEM).

Druhou časťou činnosti MEMC Ichthys sú
aktivity, ktoré centrum organizuje hlavne
pre mladých ľudí a to na úrovni
medzinárodnej,
celoslovenskej,
regionálnej
(seniorátnej)
a miestnej.
Všetky
tieto
aktivity
MEMC
sú
organizované v úzkej spolupráci so
SEMom.
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Medzinárodné aktivity
V minulých rokoch malo centrum dva misijné projekty, ktoré aktívne podporovalo.
Prvým projektom bola finančná podpora misijnej činnosti v Afrike, ktorá sa deje
hlavne cez bývalú dobrovoľníčku centra Zuzanu Pongen (rod. Kovalčíkovú). V roku
2013 bol tento projekt podpory ukončený a to hlavne z toho dôvodu, že zastrešenie
Zuzkinej služby prevzal na seba jej materský zbor ECAV Batizovce. Okrem toho
organizovanie a zabezpečenie finančných zbierok a milodarov na túto službu od
novembra 2013 začalo zastrešovať aj Spoločenstvo evanjelickej mládeže.
Druhým misijným projektom je podpora misijnej práce s mládežou v Bielorusku.
V tomto projekte centrum pokračuje aj naďalej. Konkrétnym výstupom v roku 2013
bola účasť piatich Bielorusov na Konferencii SEM v novembri tu vo Veľkom Slavkove.
Títo mladí ľudia boli ubytovaní v MEMC Ichthys, zúčastnili sa Konferencie SEM,
stretli mnoho mladých ľudí, s ktorými mohli smelo komunikovať o tom, čo žijú doma.
Náklady spojené s ich pobytom na Slovensku boli hradené z darov, ktoré MEMC
Ichthys na túto činnosť prijíma.

Celoslovenské aktivity
Na úrovni celoslovenských aktivít je
centrum
naďalej
aktívne
pri
organizovaní školiaceho programu
SEM s názvom DVK. Aj v minulom
roku sa väčšina stretnutí konala
v našom zariadení. Okrem toho sa už
druhý rok v priestoroch MEMC Ichthys
konala aj Konferencia SEM pre
pracovníkov s mládežou. Tento ročník
bol výnimočný v tom, že Konferencie
SEM sa zúčastnil enormne vysoký počet mladých ľudí, čoho dôsledkom bola
nedostatočná kapacita priestorov. Napriek tejto nevýhode chce SEM ponúkať toto
zariadenie do povedomia mladých, aby tu organizovali svoje tábory a aktivity.
Dôkazom toho je aj skutočnosť, že pre rok 2014 SEM a MEMC pripravilo akciu
zľavneného ubytovania pre členské mládeže SEM.

Regionálne (seniorátne) aktivity
Pri organizovaní seniorátnych aktivít v roku 2013 nastal najväčší útlm. Napriek
zmene, ktorá nastala na pozícii riaditeľa MEMC Ichthys, sme spoločne (s Michalom
Findrom a Janou Kovalčíkovou) hľadali priestor, ako pokračovať v organizovaní
pravidelných seniorátnych aktivít. Dôkazom toho boli dve stretnutia začiatkom roka,
kde sme sa spoločne pokúsili naplánovať v rámci roka 2013 spoločné mládeže,
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Konfideň a GT Action. Žiaľ, počas roka sa nám už nepodarilo nájsť dostatok času na
zabezpečenie týchto aktivít. Do budúcich rokov je určite záujem, aby práca na
seniorátnej úrovni nezanikla, no nateraz je dôležité, aby sa vytvoril hoci aj malý tím
ľudí, ktorí budú aktivity na seniorátnej úrovni pripravovať a organizovať. Bez toho asi
nie je možné v tejto činnosti pokračovať.

Miestne aktivity
V máji 2013, MEMC Ichthys a SED –
Dom na polceste, pred obecným
úradom zorganizovali misijný koncert
pre ľudí žijúcich vo Veľkom Slavkove.
Následne na to začal fungovať aj klub
pre deti a mládež. Činnosť klubu sme
však s príchodom letných prázdnin
a plného obsadenia MEMC Ichthys
počas leta, museli ukončiť. Je to veľká
škoda, lebo Veľký Slavkov nemá
vytvorený žiaden priestor, kde by sa
hlavne mladí ľudia mohli stretávať. Veľkou výhodou MEMC Ichthys je ihrisko, vďaka
ktorému tu mladí prichádzajú. Je tu teda dostatok priestoru na otvorenú prácu
s mladými ľuďmi z dediny. Znova to ale stojí na konkrétnych ľuďoch, ktorí by za túto
činnosť prevzali zodpovednosť. Ja osobne verím, že aj v tejto veci bude Pán Boh
konať a pripraví si ľudí, ktorí túto službu budú veľmi radi robiť. Priestorových kapacít
na zriadenie mládežníckeho klubu je v areáli centra dostatok.

Iné aktivity
V tejto skupine aktivít je činnosť, ktorú
MEMC Ichthys ponúka, alebo vykonáva,
no nie je možné ju zaradiť ani do jednej
z predchádzajúcich skupín.
Patrí tu napr. služba zvesti Božieho
slova, ktorú centrum poskytne, ak
ubytovaná skupina o to prejaví záujem.
V roku 2013 bola takáto služba
poskytnutá ôsmim ubytovaným skupinám
mladých ľudí (2 x víkendovka Lazy pod
Makytou, OC PU víkendovka, 3 x
víkendovka pre EKG, ECAV Rankovce – letný tábor, Relevant PO – tímovka).
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MEMC Ichthys ďalej pre mladých ľudí ponúka možnosť dobrovoľníckeho pobytu.
Túto možnosť využil Janko Malovec z Lazov pod Makytou. Formálne vykonával
v MEMC Ichthys absolventskú prax, v rámci ktorej sme spolu mohli mať veľmi dobrý
duchovný čas. Okrem toho tu pri údržbe urobil veľa užitočnej práce (natretie
strešných okien, oprava garážových dverí, oprava drevených schodov a zhotovenie
madiel, rúbanie a upratanie dreva, výstavba altánku) a mnoho iných prác.
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[ FINANČNÁ SPRÁVA ]
Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2013
(v EUR)

Príjmy
Zdroj príjmu
Počiatočný stav na účtoch a v pokladni
Dotácia MŠ SR
Granty
z toho: Iuventa
v tom: čerpanie v r. 2013:
prevod do r. 2014:
Nadácia pre deti Slovenska
v tom: čerpanie v r. 2013:
prevod do r. 2014:
Západoslovenská energetika
Mesto Púchov
Zahraničná pomoc cez GBÚ - za rok 2012
Jugendwerk (Nemecko)
Účastnícke poplatky
2% dane z príjmov
Základina
Dary
z toho
OC Bratislava
pre:
OC Púchov
OC Orava - Liptov
Klub Garáž Dolný Kubín
MEMC Ichthys
Dominika Madalová
Misia - Východoeurópske krajiny
centrála, ostatné OC a projekty
Predaj tovaru
Iné príjmy (prijaté úroky, refakturácie služieb, prijaté
pôžičky, doplatky za minulé roky,...)
z toho:
refakturácie nákladov
ostatné príjmy
Spolu

Suma
23 108,21
107 646,00
40 918,80
23 568,00
12 663,86
10 904,14
5 000,80
3 690,11
1 310,69

500,00
500,00
11 350,00
8 000,00
35 533,55
1 992,52
1 948,58
19 380,48
8 013,00
1 170,00
626,00
3 908,99
1 054,00
44,00

4 564,49
25 733,38
25 822,61
5 636,80
20 185,81
290 084,13
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Výdavky
Druh výdavku

Suma

Hrubé mzdy, odvody
Strava
Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Drobný hmotný majetok
Dopravné
PHM
Ozvučovacie, osvetľovacie, iné technické služby
Nájomné za priestory, prenájom zariadení
Honoráre za hudobnú produkciu, lektorské služby
Organizačno zabezpečovacie služby
Iné služby - účtovné, kopírovacie, poistné, web...
Tlač materiálov
Ubytovanie
Telefónne poplatky
Internet
Nákup tovaru
Ostatné výdavky (poplatky - bankové, notárske, za
odpad, poskytnuté pôžičky, vrátené pôžičky,
poskytnuté zálohy)
Spolu

16 742,76
36 829,19
9 585,11
2 580,93
15 530,00
10 092,01
1 040,00
3 300,18
1 970,00
16 420,34
3 770,00
45 584,06
14 047,30
1 186,62
27 680,55
3 143,56
272,22
15 896,46
6 324,24
231 995,53

Konečný stav na účtoch a v pokladni k 31.12.2013:

58 088,60

z toho

15 780,48

Základina:
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Prehľad nákladov stredísk za rok 2013

Projekt/Stredisko
Semfest

Olympiáda
SEM

Konferencia
SEM

Meet God

Emmaus

DVK

EDS Púchov

EDS Dolný
Kubín

OC
Bratislava

OC Púchov

Položka
Materiál

4 614,56

901,12

148,85

Drobný majetok

1 146,09

123,84

47,01

Pohonné hmoty

260,07

675,97

90,09

20,01

19,16

5 238,00

288,00

2 225,03

2 050,11

74,64

4 558,87

427,87

2 758,50

554,19

Cestovné

199,70

350,00

208,30

427,87

1 240,14

670,01

Tlač materiálov, kopírovanie

356,00

243,29

427,87

Organizačné a zabezpečovacie
služby

572,06

Ubytovanie
Strava

226,11

164,38

113,29

945,16
41,10

45,31

252,06

626,24

171,64

1 267,50

1 751,70

367,56

1 444,46

1 097,24
726,41

7 434,15

94,57

9 544,16

3 539,83

7,91

87,88

3 686,74

177,70

134,93

1 510,46

6 600,00

5 580,00

3,50
6 160,00

3 998,00

Prepravné služby, doprava
Nájomné za priestory, prenájom
zariadení
Energie
Honoráre (hudobné produkcie,
lektorské služby)
Mzdové náklady (DVP, hrubé mzdy
a odvody)
Technické služby - ozvučovanie,
osvetľovanie, videoprojekcia,...
Iné služby (poštovné, internet,
poistné, servis,...)
Telefónne poplatky

1 564,00

400,00

3 450,00

640,00

175,23

765,40

2 520,00

1 470,00
567,16

1 830,00
829,67

1 200,00

1 320,00

50,00

0,45

7 311,95

2 041,25

33,20

580,60

76,25

31,24

9,00

369,34

452,63

83,77

71,50

91,90

572,60

10 750,99

15 550,19

26 505,42

20 550,75

150,00
100,00

9,80

9,00

49,88

49,47

Nákup tovaru
Ostatné výdavky (poplatky, kolky, ...)
Spolu

125,00
15 503,98

2 244,73

11 209,41

1 877,00

7 405,83

6 119,20
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Prehľad nákladov stredísk za rok 2013

Projekt/Stredisko
OC Košice

OC Orava Liptov

Klub Garáž

MEMC
Ichthys

Centrála

Brána

Helping
Hand

Západný
dištrikt

Položka
Materiál

21,14

1 733,69

Drobný majetok

1 767,04

611,11

95,14

937,22

552,35

1 068,99

366,46

290,00

1 806,50

1 590,43

293,24

Pohonné hmoty
Ubytovanie

59,30

4 560,24

Strava

354,19

3 917,18

1 724,38

Cestovné

450,69

828,91

22,40

99,11
87,50

Tlač materiálov, kopírovanie
Organizačné a zabezpečovacie
služby

520,00

777,00

Telefónne poplatky

37,01

291,05

2 848,00

870,00

344,58

1 691,96

3 553,30

787,00

99,17

712,35

126,66

720,59

557,00

413,62

8 184,00
920,00

1 400,00

2 000,00

100,00

730,00

1 815,66

11 328,54

5 414,22
500,00

56,00

100,00

110,83

461,61

288,26

20,00

22,87

806,63

318,48

1 590,54

Nákup tovaru

1 864,26

30,00

198,25

31,86

23,32

377,00

180,00

114,74

10 707,25

4 547,00

955,59

17 479,25

Ostatné výdavky (poplatky, kolky, ...)
Spolu

332,93

Zahraničie

618,00

120,00
3 402,00

Regrant

170,07

14 570,00

Energie
Honoráre (hudobné produkcie,
lektorské služby)
Mzdové náklady (DVP, hrubé mzdy
a odvody)
Technické služby - ozvučovanie,
osvetľovanie, videoprojekcia,...
Iné služby (poštovné, internet,
poistné, servis,...)

306,67

287,05

204,66

Prepravné služby, doprava
Nájomné za priestory, prenájom
zariadení

1 203,90

589,97

Iné OC a
projekty
(KPM, OC
ŠZ, ZD,
Krizáci KE,...)

5 324,93

227,50

64,00

12 552,78

5 661,00

110,37

1 414,68

125,52

24,00

34 713,82

24 105,74

15 978,70

3 056,59
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Návrh rozpočtu na rok 2014
SPOLU
VÝDAJ

Výdaj
Aktivita, položka a pod.
CELOSLOVENSKÉ AKTIVITY
Centrála
Helping Hand
Meet God
Konferencia SEM
Celoslovenská Olympiáda SEM
SEMFEST
DVK
MEMC ICHTHYS - podpora
REGIONÁLNE AKTIVITY
OC SEM Púchov
OC SEM Orava-Liptov
OC SEM Košice
OC SEM Bratisava
Veľký Slavkov - Poprad Tatry
REGRANTING
regrant pre mládeže
Zapadný dištrikt
CELKOVO

Strava

Ubytovanie

Materiál

Cestovné

Služby

iné

200 270,00 €

37 000,00 €
5 500,00 €
0,00 €
500,00 €
270,00 €
4 825,43 €
300,00 €

37 000,00 €
15 500,00 €
5 830,00 €
7 700,00 €
1 910,00 €
12 825,43 €
11 373,57 €
2 500,00 €

5 000,00 €
4 800,00 €
150,00 €
0,00 €

31 850,00 €
32 000,00 €
1 330,00 €
29 530,00 €
3 921,00 €

5 000,00 €
2 000,00 €
65 345,43 €

5 000,00 €
2 000,00 €
200 270,00 €

1 750,00 €
1 000,00 €
3 250,00 €
970,00 €
2 500,00 €
3 983,57 €

1 200,00 €
1 136,00 €
3 250,00 €
150,00 €
150,00 €
2 150,00 €
2 500,00 €

900,00 €
370,00 €
200,00 €
400,00 €
2 000,00 €
310,00 €

5 750,00 €
920,00 €
300,00 €
100,00 €
500,00 €
1 000,00 €

400,00 €
2 404,00 €
200,00 €
20,00 €
2 850,00 €
3 630,00 €

5 220,00 €
7 449,25 €

5 810,00 €
8 000,00 €

6 560,00 €
2 810,00 €

8 260,00 €
1 900,00 €

11 809,20 €
1 476,00 €

8 049,00 €
1 387,50 €

1 023,32 €
165,00 €

180,00 €
660,00 €

1 000,00 €
7 040,75 €
1 330,00 €
8 318,48 €
232,50 €

39 408,02 €

33 782,50 €

14 738,32 €

19 570,00 €

27 425,73 €
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Návrh rozpočtu na rok 2014

Príjem
Aktivita, položka a pod.
CELOSLOVENSKÉ AKTIVITY
Centrála
Helping Hand
Meet God
Konferencia SEM
Celoslovenská Olympiáda SEM
SEMFEST
DVK
MEMC ICHTHYS - podpora
REGIONÁLNE AKTIVITY
OC SEM Púchov
OC SEM Orava-Liptov
OC SEM Košice
OC SEM Bratisava
Veľký Slavkov - Poprad Tatry
REGRANTING
regrant pre mládeže
Zapadný dištrikt
CELKOVO

účastnícke
poplatky

4 000,00 €
580,00 €
4 500,00 €
960,00 €
5 000,00 €
4 500,00 €

10 550,00 €
11 250,00 €
600,00 €
14 040,00 €
1 020,00 €

57 000,00 €

SPOLU PRÍJEM

dary

iné

MŚ

200 270,00 €

2 000,00 €
1 500,00 €
0,00 €

0,00 €

1 000,00 €
5 000,00 €
500,00 €
200,00 €
100,00 €
500,00 €
0,00 €

34 000,00 €
5 000,00 €
4 500,00 €
3 000,00 €
850,00 €
7 225,43 €
6 873,57 €
2 500,00 €

37 000,00 €
15 500,00 €
5 830,00 €
7 700,00 €
1 910,00 €
12 825,43 €
11 373,57 €
2 500,00 €

5 100,00 €
3 000,00 €

4 200,00 €
6 350,00 €

0,00 €
2 400,00 €

590,00 €
800,00 €

7 300,00 €
180,00 €

600,00 €

12 000,00 €
9 000,00 €
730,00 €
7 000,00 €
1 921,00 €

31 850,00 €
32 000,00 €
1 330,00 €
29 530,00 €
3 921,00 €

5 000,00 €
2 000,00 €
101 600,00 €

5 000,00 €
2 000,00 €
200 270,00 €

granty

250,00 €

9 740,00 €

25 330,00 €

100,00 €
0,00 €

6 600,00 €
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