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Pozvánka na valné zhromaždenia

ob-

vyriešiť veľký problém – ako sa zachovať k Márii (jeho snúbenici), ktorá bola
zrazu tehotná bez toho, aby s ňou niečo mal. Premýšľal a možno vymýšľal,
ako sa z tejto situácie „vyvliecť“. Veď to
bol totálny škandál. Zasnúbená s jedným a dieťa s iným? Čo urobiť v takejto
situácii? Veď čo na to povie okolie, známi, rodina... Čo si o ňom budú myslieť?

Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a
povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj s a prijať Máriu za ženu,
lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a
dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.
Matúš 1, 20-21
Sníval sa ti niekedy sen? To je
asi hlúpa otázka, každému sa už predsa
sníval sen. V hlave sa nám toho počas
noci premelie veľmi veľa. Rôzne šialené a nezmyselné príbehy pospájané
krížom krážom, často bez zmyslu a významu (to máš z toho, že ješ pred spa-

ním ;) :D ). Každý z nás v noci sníva, a
keď sa zobudí (väčšinou) rozmýšľa, o
čom jeho sen bol. Pokiaľ ho nezabudne, pretože niektoré si ani nepamätáme.
No Jozef, otec Pána Ježiša, svoj
sen určite len tak nezabudol. Potreboval

Do jeho starostí a problému ale
vstúpil Boh. A čo mu hovorí? – Neboj
sa! To, čo sa deje je Moja
- Božia záležitosť, od teba
potrebujem len jedno – aby si
sa o Máriu a to dieťa postaral. Veď dieťa, čo sa má narodiť nie je vôbec z hriechu,
ale je z Ducha Svätého. (To je
paradox! Toto Jozef asi nečakal.) Ja s
ním mám plán, je to moje dieťa
– a bude sa volať Ježiš. Toto
meno bolo v tom čase v danej oblasti veľmi rozšírené. Ničím zvláštne. No
Boh týmto menom, dáva tomuto, ešte
nenarodenému dieťaťu jasný zámer zachrániť všetkých ľudí. Ježiš totiž v
preklade znamená „Boh je záchranca“.
Boh chcel vstúpiť do sveta
ľudí, aby uskutočnil svoj „sen“. Vstúpil medzi nás prostredníctvom svojho jediného Syna, ktorého poslal na
svet neuveriteľným a celkom zvláštnym spôsobom. Totálne nečakaným.
A práve v tento vianočný čas
sa môžeme všetci zastaviť. Máme jedinečnú príležitosť pripomenúť si to,
o čom v skutočnosti Vianoce sú.
Máme možnosť rozmýšľať, či Pán Je-

žiš okrem toho, že prišiel na svet, vstúpil aj do toho môjho sveta. Dal si Mu
príležitosť vojsť? Pretože to, či je Ježiš
v tvojom živote, je v podstate jediné,
na čom záleží. Všetko ostatné je pri
pohľade na toto druhoradé. Boh má
záujem o každého jedného, ako o mňa,
tak aj o teba. Nie, to nie je prázdna fráza. Je to mocná pravda. Boh nás chce
oslobodiť z moci hriechu, oslobodiť z
poviazanosti, oslobodiť zo zúfalstva.
Dáva nám nádej a budúcnosť – s Ním
v nebesiach. Prosím, zastav sa a vpusti
Pána Ježiša do svojho mikrosveta. Na
ničom inom totiž nezáleží... počas Vianoc, ani počas najvšednejšieho dňa.
Tomu, ktorý nás oslobodil z moci hriechu, a povolal nás do nádherného života
s Ním, nech je sláva naveky!
Prajem ti požehnané Vianočné sviatky
a Nový rok 2022.
Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na
svet, aby zachránil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý;
1 Timoteovi 1:15
Jozef Šimek

Máme za
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Vzdelávanie konfitímov
vo Veľkom Slavkove
Už ste sa na niečo niekedy veľmi tešili? Odpočítavali ste dni do začiatku, plánovali, premýšľali a snívali o
tom, aké to bude? A potom sa to stalo... Zrušené. Opäť raz a znovu. Presne takéto niečo sme zažívali aj my v
SEMe počas tejto jesene. Máme u nás
niekoľko partií nadšencov do služby s
konfirmandmi. Spoločne organizujeme
konfivíkendovky pre väčšinu seniorátov
na Slovensku, rôzne výjazdy do zborov či regionálne kluby. Tak veľmi sme
sa tešili na jesennú sériu konfivíkendoviek a INSIDE víkendoviek. Avšak prišlo
sklamanie a všetko bolo opäť zrušené.

Napriek tomu nám dal Pán Boh
obrovské privilégium stretnúť sa tam,
kde to máme radi, vo Veľkom Slavkove.
Rozhodli sme sa využiť čas bez konfivíkendoviek na vzdelávanie tých, ktorí
s týmto projektom pomáhajú. Pán Boh
sa o nás postaral a my sme mohli zorganizovať všetko tak, aby sme dodržali
platné predpisy a nariadenia. Vzdelávania sa zúčastnili tímy INSIDE (OC BratislavA), 100+ (OC Tatry) a celoslovenský
tím zastrešený OC Orava-Liptov. Spoločne sme študovali, chválili Pána Boha,
budovali spoločenstvo, a taktiež sa veľa
smiali. Hlavnou témou víkendu bol príbeh Ježiša chodiaceho po mori, ktorým
nás previedol Marek Cingeľ, tajomník
biskupa VD. Prostredníctvom tohto príbehu sme si mohli nanovo uvedomiť, že
Pánu Bohu nie je nič nemožné. On zostáva verný a pevný aj v našich pochybnostiach a búrkach a chytá nás, keď padáme.
Okrem hlavných Biblických tém

sme pripravili rôzne zaujímavé a praktické semináre, potrebné pri práci s
mladými. Pozreli sme sa na to, ako si
dobre pripraviť tému, hry a aktivity, ako
sa priblížiť mladým, ako si pripraviť svedectvo a ako správne tému, či svedectvo odprezentovať. V našom programe
sme však nezabudli ani na zábavu a
budovanie priateľstiev pri občas trochu
uletených hrách a aktivitách. Tie možno čoskoro zažijete aj na vašich konfivíkendovkách alebo dorastoch, tak sa
máte na čo tešiť 😊  Užili  sme  si  studené 
slnečné lúče pri prechádzke obľúbenými
poľami, naučili sa, že brodenie „potôčika“ uprostred októbra, nie je najlepší
nápad a veeeľa sa rozprávali. Našli sme
nové obľúbené spoločenské hry, a tak
trochu spoznali aj samých seba, keď
sme piaty raz po sebe prehrali v hre.
No najmä sme našli nových priateľov, spoznali ľudské srdcia a mohli sa
povzbudiť vo viere v Hospodina. Mohli
sme si pripomenúť, že nezáleží, z ktorej
časti Slovenska prichádzame, spája nás
láska Pána Ježiša a spoločný cieľ zvestovať evanjelium mladým. Už teraz sa
tešíme na to, kedy opäť budeme môcť
byť s konfirmandmi a dorasťákmi niekde na víkendovke, no sme vďační aj za
tento čas budovania a vzdelávania sa.
A ako sa páčilo účastníkom
vzdelávania? Poďte si to prečítať !
(Jana Lukáčová)

Čo sa ti najviac páčilo na vzdelávaní konfi tímov?
Organizácia, semináre, chvály. Bolo skvelé, že z piatich seminárov sme si mohli vybrať až tri. Najviac
som si odniesla z prednášok Ako si
pripraviť dobrú hru a Ako si nachystať
slovo. Program bol dobre premyslený
a mimo neho zostalo aj veľa priestoru na trávenie času v spoločenstve
pri spontánnych rozhovorov alebo
hrách. Počas večerných chvál som si
užívala, ako sme zjednotení v Duchu
Svätom, ako sme sa mohli stretnúť
ľudia z rozličných častí Slovenska a
spoločne budovať Božie kráľovstvo.
Veronika Ličková (Inside)

Na víkendovke sa mi najviac páčili dve veci. Prvou bola možnosť rásť
spolu, ako spoločenstvo – mohli sme
sa viacej spoznať, budovať jednotu,
nové priateľstvá a prehlbovať tie staré.
Pre službu s mladými je úplne super,
ak na nás vidia, že si spolu rozumieme
a máme sa radi, a nie sme len nejakí
známi. Druhou vecou bolo zahĺbenie
sa nad Božím Slovom o tom, ako mohol Peter kráčať uprostred mora po
vode. Zároveň uistenie o tom, že Ježiš
nás „chytí za ruku“ a nedovolí náš pád,
aj keď sa v mori života niekedy začíname topiť. Bohu vďaka za ten čas!
Janči Skalský (Inside)

Čo nové si sa počas víkendu naučila?
Naučila som sa toho naozaj veľa.
Najviac mi dali semináre, ktoré sme
mali v sobotu dopoludnia. Na nich som
sa naučila, ako si pripraviť tému a ako
ju následne podať a odprezentovať, aby
zaujala. Veľmi sa mi páčil aj seminár o
hrách. Dozvedela som sa, ako si správne zvoliť a pripraviť hry, na čo si dávať
pozor a mnoho ďalších užitočných informácii nielen o hrách. A neostalo to len

pri teórií, mnoho pre mňa nových hier
som sa naučila hrať. Medzi nimi aj rôzne
spoločenské a stolové hry. Veľa mi dal aj
večerný hlavný program, v ktorom sme
sa zamýšľali nad Božím slovom. Všetky
tieto aktivity mi dávali veľký zmysel a dúfam, že všetko, čo som sa naučila, dokážem aj prakticky využiť, a tak slúžiť Bohu.
Lenka Kočová (Tornaľa)

Čo sa ti najviac na víkendovke páčilo?
Čo sa mi najviac páčilo? V jednoduchosti – asi to, že sme boli spolu.
Mnoho z tých ľudí som pred tým nikdy
nevidela. Veľmi ma teda potešilo, že je
toľko ďalších ľudí, ktorí chcú nejakým
spôsobom slúžiť. Som veľmi vďačná za
to, že sme sa mohli spoznať a vybudovať tak nové priateľstvá. Či už to bolo
skrze hodinové hranie hier, krátke prechádzky či hlboké rozhovory. Veď spoznať sa a spriateliť sa bol možno ten
najdôležitejší cieľ budúcich konfi tímov.
A rovno sa dostávam aj k tomu, čo sa mi
nepáčilo. Víkend prebehol ako voda a ja

som nestihla spoznať všetkých tak, ako
by som chcela. Vidím to teda na ďalšie
vzdelávanie konfi tímov...? No a určite
nemôžem zabudnúť na semináre. Či už
to bolo ako si pripraviť tému, svedectvo,
hry, či ako sa priblíž mladým, všetko z
toho ma veľmi zaujalo a každý jeden
seminár bol pre mňa veľmi prínosným a
povzbudzujúcim. Za ten víkend, hoc bol
veľmi krátky, som veľmi vďačná a už teraz sa teším na ďalšie spoločné aktivity.
Katka Kubíková (Martin)

Máme za
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Vzdelávanie tímov
V našom „ócečku“ (OC SEM Púchov) sme už dlhšie
plánovali Vzdelávanie tímov, no kvôli situácií (veď viete, pandémia) sme ho museli niekoľkokrát odložiť. Preto sme mega
vďační, že sa nám v októbri konečne podarilo zrealizovať ho!
Bol to zaujímavý čas a zaujímavý mix ľudí – 9 tímov z
rôznych oblastí služby (od besiedky, cez dorast, mládež, až po skautov), aj z rôznych zborov z celého okolia nášho ócečka (Púchov, Záriečie, Lazy pod Makytou,
Súľov) a aj z OC Myjava, a tiež aj rôzne vekové kategórie účastníkov (od základnej školy až po pracujúcich).
Celý program mal pod palcom Slavomír Slávik (riaditeľ EVS), ktorý nás previedol rôznymi oblasťami práce v
tíme. Striedal „teóriu“ (a zaujímavé skutočné príbehy, aj
svoje skúsenosti) s konkrétnymi workshopmi a aktivitami, kde sme teóriu aplikovali do praxe – našich konkrétnych tímov a oblastí, v ktorých slúžime. A o tom celom
sme sa zdieľali – v rámci svojho tímu, ale aj spoločne
so všetkými. A čo ma dostalo asi najviac – napriek rozmanitosti celej tejto skupiny sadol program každému.
Akoby bol šitý na mieru a pre potreby konkrétne každého tímu a zároveň aj každého jedného z nás osobne.
(Aneta Chreňová)

Na vzdelávaní vedúcich
som bola síce z môjho tímu sama
a moji „kolegovia“ mi chýbali, ale
keďže v našom zbore (Záriečie)
fungujú viaceré stretnutia, pridala som sa ku skautom, kde sú
aj moje blízke kamarátky, takže
som sa tam cítila naozaj dobre
aj napriek tomu, že som bola v
trošku cudzom tíme. Práveže mi
to v mnohom pomohlo – mohli
sme sa zdieľať a navzájom povzbudzovať ohľadom oboch
našich tímoch a služieb (ja slúžim v doraste), hľadať spoločné výzvy a dávať si rady a tipy.
Myslím, že netreba hovoriť, že Slavo rozprával pútavo a
inšpiratívne. Mňa však najviac
bavili workshopy a teším sa, ako
si ich spravíme v našom tíme.
Napr. keď sme sa vo dvojiciach
mali navzájom chváliť a vyzdvihnúť pozitívne vlastnosti toho
druhého – juj, to chcem určite
praktizovať nielen v tíme! Samozrejme si treba dať pozor na pýchu, ale je pekné počuť pozitívne
slová – hlavne keď si uvedomím,
že Pán Boh si o mne (aj tebe)
myslí to isté a ešte omnoho viac!
Vzdelávanie mi tiež pripomenulo, aké dôležité je mať
v tíme dobré vzťahy, jednotu,
tráviť spolu čas na chválach a
modlitbách (pretože inak sa to
minie zámeru) a aké dôležité je
poznať naše silné a slabé stránky, aby sme mohli dobre slúžiť
tam, kde nás Duch Svätý volá.
A v neposlednom rade som si
znova uvedomila, že aj keby sa
postavím na hlavu, z vlastnej sily
a múdrosti službu nezvládnem.
(Dominika Madalová)

Čo bolo našim
cieľom?
Aby každý tím
- mohol stráviť čas spolu ako tím
- získal inšpiratívne podnety na diskusiu
a rozvíjanie svojej služby
- dostal motiváciu aktívnejšie slúžiť ako
tím
- mohol vidieť a zažiť, že v našej oblasti
nie je jediným tímom, ktorý slúži Pánu
Bohu
Som veľmi vďačná za príležitosť
zúčastniť sa niečoho takéhoto… na vzdelávaní bol úžasný kolektív a ešte lepší
rečník. Milo ma prekvapilo, akým spôsobom nám Slavo sprostredkoval jednotlivé témy. Toľko toho vedel povedať k
obyčajným slovám a veciam, čo by mne
v živote nenapadlo. Inšpirovalo ma veľa
vecí, no hlavne nápady z workshopov a
aktivít, ktoré sme robili v jednotlivých skupinkách na spevnenie, „znovuobrodenie”
či už nášho tímu, alebo našej besiedky.
Tento čas mi dal veľa hlavne v tom,
že som si uvedomila, v čom môžem konkrétne ja pomôcť… Tiež sme si ako tím
uvedomili, že každá z nás (učiteliek besiedky), by sa mala vyjadriť, v čom môže
ona prispieť, čo môže ovplyvniť a potrebujeme si určiť lídra, ktorý by nás viedol.
Odišla som s ambíciou, že spoločnými
silami a nápadmi máme možnosť zmeniť
našu službu k lepšiemu. K tomu všetkému
ma milo prekvapilo i úžasné občerstvenie, ktoré som nemohla nespomenúť ;)
Dúfam, že takýchto stretnutí bude viac :)
(Noemi Faboková)

Na tomto vzdelávaní sa mi
veľmi páčil fakt, že sme sa stretli
ako veľká skupina rôznych ľudí,
ktorá chce slúžiť pánu Bohu svojím
vlastným originálnym spôsobom. Z
celého dňa vo mne najviac rezonovala myšlienka súdržnosti a dôvery
v tíme, v ktorom každý z nás pôsobí.
Slávo viackrát aj zdôraznil fakt, že
každý z nás je výnimočný vo svojej
službe. To, že budeme skúmať svoje srdce a osobnosť, nás postupne
dovedie k tomu, aby sme mohli byť
pre svoj tím čo najviac prospešní.
Veľmi sa mi páčilo aj to, akým spôsobom Slávo rozprával. Z jeho hlasu
nebolo cítiť žiadnu povýšenosť alebo nadradenosť. Snažil sa vysvetľovať veci priamo a so súcitom. Celkovo som bol veľmi vďačný, že som
mohol byť súčasťou tohto stretnutia a som rád, že sa v našom okolí
našli ľudia s ochotu zorganizovať
toto vzdelávanie. Mne osobne ukázalo smer, kde by sa moja služba
mala uberať a verím tomu, že všetci
z nás odchádzali z tohto stretnutia naplnení láskou a ochotou pracovať pre svoje okolie a zbory.
(Peter Bednárik)

Mám rada zmenu, a tak som sa tešila na toto vzdelávanie. Viackrát som bola
na školeniach, ale pre konkrétnu vekovú
skupinu, kde nám dávali praktické rady, ako
učiť a pristupovať k deťom. Teraz to bolo
úplne niečo iné. Vzdelávanie bolo zamerané vyslovene na nás, naše osoby, náš tím.
Zamýšľali sme sa nad sebou, svojimi potrebami, darmi... a nad tým, kto je zodpovedný?
No predsa JA. “Prevezmi zodpovednosť!”
Zistila som, že sú PRIAME a NEPRIAME
zodpovednosti v službe. Takýmto smerom
sme sa zamýšľali aj v oblasti celého tímu
– čo dokážeme zmeniť, ovplyvniť a čo nie.
Zaujímavým poznaním pre mňa
bolo, že je dôležité hneď na začiatku dňa,
stretnutia, tímu... zistiť, ako sa má kolega,
spolupracovník. Potom sa na neho pozerám inými očami. Každý si svoju prácu musí
urobiť sám, ale ak ju nevykonáva na 100% a
zistila som napr., že ho v noci bolel zub a nevyspal sa, tak to viem tolerovať. To, že môj
výkon sa odvíja od môjho momentálneho
prežívania dávno viem, ale tu som si uvedomila, že tak isto to funguje aj u druhých.
Dôležité
pri
všetkom
je
moje srdce! Lebo aká je atmosféra môjho srdca, to šírim ďalej.
Na záver povzbudenie: Čokoľvek robíš v tíme či službe má hodnotu!!!
(Jarka Škripcová)

Máme za
sebou
Návšteva v Nemecku

Na prelome októbra a novembra sme spoločne navštívili Nemecko. Zdržiavali sme sa v Badensku-Wurtenbergsku a pozreli sme si historický a zároveň
študentský Tubingen, malebný Bietigheim-Bissingen a zistili sme, ako vznikal
systém sociálnej práce v Reutlingene. Náš výlet však nebol len o turizme :). Pre
viacerých z nás boli tieto jesenné dni príležitosťou vidieť po dlhšom čase priateľské tváre. A to nielen tváre, ktoré priateľsky vyzerajú, ale aj tváre, ktoré priateľom
patria. Bolo príjemné vrátiť sa na miesta, kde sa odohrávali dobrovoľnícke projekty
a stráviť istý čas s miestnymi, zažiť s nimi ich Jugendgottesdienst (mládežnícke
bohoslužby), sedieť pri ohni, v chráme, v obývačke, prekonávať jazykové bariéry,

zdieľať vieru v dobrého,
milostivého Boha, spoločne Ho chváliť a počúvať svedectvá ľudí, ktorí
sa Ním nechávajú dennodenne viesť. Radosťou
bolo aj vedomie, že naša
návšteva nebola len vydarenou oficiálnou záležitosťou pre udržiavanie
vzťahov s partnerskými
organizáciami
SEM-u,
ale bola povzbudením.
Bol to časopriestor, v
ktorom sme mohli všetci zažívať milosť. V najrôznejších
formách.
Kristínka Pobežalová

Náš nápad
pre Tvoju službu
Náš sen sa stáva skutočnosťou! Aj takto
by sme mohli pomenovať obdobie posledných
týždňov v SEMe. Aký sen? Naša IDEA! Občas
to síce znamená presedieť hodiny pri počítači
a lúštiť staré poznámky. Inokedy sa zase musíme prehrabávať stovkami dokumentov, trápiť našu pamäť a veľa, veľa písať, tvoriť, dizajnovať, študovať, modliť sa a premýšľať. Dalo
by sa to prirovnať k mravenčej práci, pri ktorej
má každý svoju malú úlohu a spoločne pracujeme na veľkom diele. Ale o čom to píšem?
Už pred pár mesiacmi vznikla myšlienka vytvoriť špeciálny web, na ktorom by si našli
vedúci dorastov a mládeží potrebné materiály
a inšpiráciu pre svoju službu. Miesto, ktoré by
mohlo vytvoriť komunitu, na ktorej zdieľame
svoje nápady a skúsenosti, kde nájdeme tip na
tábor, hru – veľkú, malú, krátku, celodennú a
mnoho iného. Vtedy sme sa pousmiali a povedali si, možno raz, niekedy v budúcnosti... snáď.
Hoci sme tomu spočiatku ani sami moc neverili
(najskôr sme tento nápad považovali za síce super, no nereálny a „zmietli ho zo stola“), no dnes
stojíme na prahu spustenia našej IDEY. Miesta,
ktoré veríme, že bude môcť slúžiť všetkým SEMákom, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.
Áno, opäť sme zažili, že Bohu nič nie je nemožné.
Vieme, že ešte chvíľu potrvá, kým tam
nájdete stovky materiálov, avšak veríme, že
spoločnými silami sa nám podarí vytvoriť IDEU,
ktorá bude presne taká, ako potrebujeme. Bude
slúžiť, pomáhať a vytvorí priestor, ktorý budeme mať radi. A ako sa k nej dostanete? Stačí si
kliknúť na idea.sem.sk a tam sa dozviete viac.

IDEA

Čo nám o IDEI prezradili
členovia tímu, ktorí stoja
za jej tvorbou, samotným
nápadom, názvom
a obsahom?
Čo je tvojou úlohou pri tvorbe IDEY?

Janka:
Fuuha to je veru ťažká otázka. Nie je žiadnym tajomstvom, že
mojou srdcovkou sú hry a všetko s nimi spojené. Vďaka práci na
IDEI konečne nastal ten čas, otvoriť staré zápisníky a postupne
spracovávať všetky tie hry a aktivity, ktoré som za roky služby s
mládežou nahromadila. Konečne som to však mohla urobiť tak,
ako som vždy túžila, so všetkými radami, tipmi a vylepšeniami,
ktoré nám za tie roky služby fungovali. Okrem toho pracujem najmä na materiáloch pre dievčatá a vedúcich dorastov a mládeží.
Martek:
Dostal som úlohu vytvoriť pre SEM webovú platformu, kde nájdu
vedúci mládeží, dorastov a skupiniek všetky potrebné materiály
pre ich prácu. Čiže momentálne tvorím IDEU po technickej stránke. To zahŕňa vytvorenie webovej stránky, nastavenie filtrov, aby
užívateľ vyhľadal presne to, čo potrebuje, nastavenie prístupov
pre užívateľov ako aj celkovú správu systému – čiže ak sa niečo
pokazí, alebo sa niekomu nebude dať prihlásiť, to všetko riešim ja.
Tomi:
Jednou z mojich úloh je príprava niektorých materiálov, jedná sa hlavne o podklady pre vedúcich. Mojou druhou úlohou pri tvorbe IDEY je nahadzovať materiály do systému a
publikovať ich, nastaviť im obrázok, štýl zobrazovania, ka-

tegórie, do ktorých patria a podobne. Okrem toho som sa
samozvane zhostil úlohy poctivého frflania a poukazovania na všetky chyby, ktoré sa počas tvorby IDEY vyskytli. :D
Macka:
U mňa je to tiež hlavne príprava, resp. úprava materiálov, ktoré máme a ich vhodné spracovanie ako inšpiratívne podklady
pre množstvo vedúcich, ktorí sa potrebujú inšpirovať v oblasti
tém stretnutí na dorasty alebo aj skupinky. Nie sú mi vzdialené
ani materiály pre tábory. Jedna z mojich vášní počas všetkých
úprav je aj hľadanie gramatických a štylistických chýb, ktoré s
radosťou opravujem do správnej formy. :D Pravdou je, že aj moje
oči občas niečo prehliadnu, pretože dlhým sedením pri texte
pred tým veľmi neutečiete, takže prosím, buďte zhovievaví .
Peťka:
Mojou úlohou bolo vytvoriť vizuál, teda grafický dizajn webu.
Spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi sme premýšľali o tom, ako
by mali vyzerať náhľadové obrázky a grafické prvky každej jednej časti stránky tak, aby boli pútavé, jednotné a zároveň aby
spĺňali požiadavky na dizajn na základe dizajn manuálu SEMu.
A nielen to, aby všetko vyzeralo dobre, ale aby bolo jednoduché sa na stránke orientovať. Predstavila som si, že som užívateľ (vedúci/mládežník, ktorý hľadá nápady na hry a témy)
a hľadala som problémy, ktoré by mohli v procese nastať, čo
sme potom opravovali a vylepšovali. Takže aj taký tester som
bola, čo nebolo až tak náročné pretože podobné stránky veľmi rada využívam a mám ich prelúskané spredu i zozadu.

Prečo sa IDEA volá IDEA?
Matek:
Áno, trochu neplánovane som sa stal aj autorom názvu IDEA, ktorý som si pre túto platformu zvolil viac-menej ako pracovný, no SEMákom sa táto moja idea páčila, tak sa to
volá IDEA 😊.  Keď  som  potom  zo  zvedavosti  pátral  po  význame  tohto  slova,  veľmi  sa  mi 
páčilo, čo o ňom hovorí sv. Augustín: „IDEA je pravzor všetkého bytia v Božom duchu.
Odrazom a uskutočnením týchto pravzorov je stvorený svet.“ V SEMe máme veľa materiálu pre tvorbu tém, hier či celých táborov, ktoré sú osvedčené a vieme, že pri práci s
dorastom a mládežou fungujú, a teda veríme, že ich zdieľaním prostredníctvom IDEY sa
môžu stať vzorom, zdrojom, ktorý pomôže priniesť Krista ďalším mladým na Slovensku.

Ako vôbec vznikla táto myšlienka?
Peťka:
Mať web, ktorý združuje dobré nápady, kvalitné zdroje a informácie ľahko prístupné vedúcim dorastov a mládeží bol vždy môj sen. Myslím si, že by sme sa mali
(tým myslím všetci my, ktorým na budúcej generácii záleží a chceme sa o ňu starať) spájať a pomáhať si navzájom. Sama som si prešla tým, že som sa ocitla v
tíme mládeže akoby hodená do vody a nevedela som kde hľadať, o čo sa oprieť, čo
používať. A keďže som nebola študovaný pedagóg ani teológ, bolo veľmi náročné
zorientovať sa, nájsť odpovede na otázky, nestratiť chuť robiť veci kreatívne, nespadnúť do stereotypu a netočiť sa v kruhu. Na začiatku som potrebovala pomoc
a práve niečo ako IDEA mi chýbalo, takže som hľadala rôzne po našich i zahraničných weboch, no nebolo miesto, ktoré by malo všetko to, čo som potrebovala.
Neskôr, keď som bola v tíme už dlhšie, veľa krát som sa tešila z hier, ktoré sme vymysleli a materiálov, ktoré vznikli a bolo mi ľúto, že to budú len také jednorázovky, pretože
som to nemala komu inému posunúť. Tu znovu chýbalo niečo ako IDEA, kde by som už
spracované hry, prezentácie alebo témy zdieľala s ďalšími, a takto niekomu ušetrila čas.

Čo všetko tu nájdeme?
Janka:
Takmer všetko potrebné 😊,  teda  aspoň  dúfam.  Keďže  sami  roky  slúžime  mladým položili sme si otázku: „Čo by som v IDEI ja sám, ako služobník chcel
nájsť?“ A tak každý pridával do obsahu to svoje a veríme, že aj to vaše.
Nájdete tu lekcie na dorasty, mládeže, skupinky či dievčenské večery. Zaradili sme
sem aj materiály na tábory a víkendovky, ktorých – povedzme si pravdu – nikdy
nie je dosť. Okrem toho tu nájdete aj brožúrky, rady a materiály pre samotných vedúcich, ktoré snáď všetkým uľahčia službu pre mládež. Zaujímavou kategóriou sú
aj tipy na ubytovacie zariadenia, ktorú nám verím pomôžete naplniť. Och, a samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na kategóriu hier a aktivít, či našich webinárov.
Martek:
Je to aj priestor, kde sa užívatelia môžu o svoju skúsenosť, postrehy, rady či vylepšenia k materiálom podeliť s ostatnými, a to vďaka možnosti pridávať komentáre k jednotlivým príspevkom a tiež ohodnotiť každú hru, tému. Budeme radi, keď užívatelia
IDEY, nebudú cez ňu len prijímať, ale aj dávať a pridajú ďalšie dobré overené nápady z
ich práce s mládežou. Ako? Stačí, ak vypíšeš formulár, ktorý nájdeš na stránke IDEY.

Pre koho je IDEA určená a ako to celé vyzerá a funguje?
Janka:
Ako sme už spomínali vyššie, IDEA je určená pre vedúcich dorastov, mládeží a vlastne pre všetkých slúžiacich s mládežou.
Časť materiálov si môže pozrieť naozaj
každý, avšak pre prístup k plnému obsahu
IDEY sa dostanú len registrovaní členovia SEM, ktorí si jednoduchým spôsobom
požiadajú o prístup. Následne dostanú
svoje prihlasovacie údaje a môžu naplno
využívať celý prístupný obsah, ktorý budeme pravidelne dopĺňať o nové materiály.
Peťka:
Pre dizajn náhľadových obrázkov sme sa
rozhodli použiť digitálne kreslené ilustrácie, ktoré v niektorých prípadoch dopĺňajú fotografie, inokedy sú to kompletne
ilustrované názorné ukážky toho, ako hra
alebo aktivitka môže vyzerať. Tento vizuál
sme zvolili pretože sme chceli niečo, čo sa
bude odlišovať od podobných webov, ktoré
už na Slovensku máme a veľmi radi používame a zároveň sa čo najviac priblíži mladej generácii. Veľakrát je v obrázku skrytá
myšlienka alebo hádanka. Hoci na prvý
pohľad obrázok akoby nesúvisel s témou,
vždy sa odvoláva na niečo čo sa v danom
článku, lekcii nachádza. Veríme, že aj vďaka týmto maličkým hádankám budú aj obrázky pozývať k tomu, aby si človek danú
tému pozorne prečítal a hľadal ich význam.

Martek:
IDEA pozostáva zo šiestich základných kategórii, a to témy a stretnutia,
hry a aktivity, tábory, pre vedúcich, ubytovanie a webináre. Každá kategória
má svoj filter, aby užívateľ vedel ľahko
nájsť, čo potrebuje. Uvediem príklad – v
rámci kategórií témy a stretnutia si vie
napríklad vybrať, či hľadá tému pre dorast, mládež alebo skupinku. Pri hrách
si zas užívateľ vie vybrať, či hľadá hru
pre malú alebo veľkú skupinu, či chce
hrať hru dnu alebo von, a podľa toho, čo
navolí, sa mu zobrazia hry, ktoré sedia
presne pre jeho účel. V systéme je tiež
možnosť hľadať podľa kľúčového slova, to znamená, že ak napríklad hľadáš
niečo o spáse, napíšeš tento výraz do
hlavného vyhľadávača IDEY a zobrazia
sa výsledky zo všetkých kategórii, kde
je spomenuté slovo spása. Ďalej v sekcii ubytovanie užívatelia nájdu mapu
plnú tipov na strediská a ubytovacie
zariadenia pre ich tábory alebo výlety.

Ako veľmi na nervy to
bolo/je prehrýzť sa
toľkými materiálmi?
Čo bolo najhoršie?

Tomi:
Je pravda že to chce istú dávku trpezlivosti, ale na druhej strane si hovorím, že „wow,
naozaj disponujeme veľkým množstvom praktických materiálov, ktoré môžu výrazne
pomôcť vedúcim.“ Sám ako vedúci dorastu v tom vidím zlatú baňu a to že sa tým celým
treba „prekopať“ je cena, ktorá podľa mňa stojí za to. Ale aby som odpovedal na otázku,
talent systému odohnať môj nekľud bol znamenitý (smiech). Hlavne keď program nerobí čo má, alebo to robí pomaly, čo môžem povedať, že ma intenzívne učilo trpezlivosti.
Každopádne to stálo za to. A ešte stále stojí, materiálov v zálohe je ešte stále dostatok.

Macka:
Pre mňa samotnú je to veľmi o sebadisciplíne, pretože sedieť za počítačom pre mňa
sprvu bolo niečo neobvyklé, keďže som väčšinu tohto roka pracovala von na čerstvom
vzduchu. Zaujímavý bol aj môj vzťah s istým úložiskom, s ktorým sa stále neviem skamarátiť (smiech). Po istom čase si človek zvykne, čajové prestávky a čerstvý vzduch
tomu určite pomáhajú, a tak sa dá pokračovať v tej hore pred nami ďalej. Takým hnacím motorom toho celého je zrejme myšlienka na Pána Boha a na spolupracovníkov,
ktorým naša IDEA môže veľmi pomôcť v ich službe. Pýtate sa na to najhoršie, ale ja
sa rada zameriavam na to pekné. Musím povedať, že bez modlitieb a aj našich rozhovorov v kancelárii by to nešlo. Pán Boh sa stará a posilňuje nás, keď to my nedávame.
Dáva zmysel tomu, čo nám nedáva. A je súčasťou toho celého a to je podstata všetkého.

Prečo ste z IDEY takí nadšení?
Čo sa vám na nej najviac páči?
Janka:
Pretože je to presne to, čo som, ako mladá vedúca tak veľmi potrebovala. A vlastne potrebujem to aj teraz, preto verím, že
IDEA môže skutočne pomôcť všetkým
slúžiacim. Zároveň dúfam, že nám pomôže vybudovať komunitu vedúcich a takým
spôsobom prepojiť naše dorasty a mládeže. A tiež pretože IDEA bude miestom, kde
si môžete vyhľadávať hry podľa kategórií.
Ak sa pri tejto vete smeješ, vedz že toto
ti zmení službu na nepoznanie. Ale nie,
no je to naozaj neuveriteľnou pomocou a
vždy som po kategorizovaní hier neskutočne túžila a teraz sa mi tento sen splnil.

Macka:
Jeden z materiálov, ktorému sa veľmi teším a pohládza mi dušu, je sekcia pre hry
a aktivity. Nejde ani tak o ne samotné, ale
skôr o systém rozdelenia a ich vyhľadávania, ako spomínala Janka. Práve toto
mi často chýbalo, keď som bola v minulosti na love dobrých hier a aktivít pre inšpiráciu, pretože som mala nejaké kritériá
a musela som si častokrát preštudovať
množstvo hier, aby som našla niečo, čo by
sa hodilo. A teraz to je oveľa jednoduchšie, prosto stačí navoliť – indorové/outdorové hry, malá/veľká skupina, pokojné/
pohybové hry a iné... proste je to tutovka!

Tomi:
Myslím si, že každý si príde na svoje. Ale pre mňa osobne sú to hry a aktivity, ktoré sú
naozaj super, dobre rozpísané a rozkategorizované podľa rôznych kritérií, ktoré si vie užívateľ IDEY nastaviť. Ďalej by mi asi nedalo nespomenúť v kategórii „Pre vedúcich“ veľa
dobrých materiálov napríklad čo všetko treba pri organizovaní tábora a podobne. A určite
nechcem vynechať kategóriu „ubytovanie“ kde môže každý užívateľ pridávať ubytovania
spolu s bližšími info o nich, ako napríklad: dobrá spoločenská miestnosť, ale bez kuchyne a podobné veci, ktoré si myslím, že môžu pomôcť pri výbere miesta. Je toho veľa čo
IDEA ponúka. Keď tam niekto už nazrie, tak odporúčam nevynechať žiadnu z kategórii.
Peťka:
Myslím si, že IDEA má obrovský potenciál a môže byť skvelou pomôckou. Prajem jej, aby bola požehnaním pre všetkých, ktorí ju budú používať.

Vianočná výzva
O pár dní sú tu už Vianoce. Možno
práve v týchto dňoch zažívate ten najväčší chaos. ,,Mám nakúpené všetky
darčeky? Kde je ten kapor? Kto zjedol všetky koláče? Tá mačka zhodí
stromček!“ ... možno hlášky, v ktorých sa nájdete. Je to zvláštne, koľko vecí vie prevziať našu pozornosť,
čas, silu, ale aj náš pokoj. Pritom
všetci asi vieme o čom, teda o Kom
Vianoce sú. No asi aj pre nás všetkých je občas náročné, podľa toho
naložiť s naším vianočným časom.

Preto by sme vám chceli dať čosi ako
výzvu:
1.
Prečítaj si (sám alebo s rodinou,
priateľmi...) vianočný príbeh. To, o čom
Vianoce naozaj sú. Poslúžiť ti môže napríklad Matúšovo alebo Lukášovo evanjelium
2.
Stráv čas so svojou rodinou. Pre niekoho to môže byť veľmi prirodzené, no pre
niekoho to môže byť výzva. Však mať dobré vzťahy, milovať a odpúšťať si, či prinášať
nádej a radosť je tiež podstatou Vianoc.

Verím, že tieto Vianoce oslávite najlepšie, ako sa dá. Pri stromčeku, koláčikoch či klasických rozprávkach. No taktiež v myšlienkach na to najdôležitejšie. Na príbeh plný
milosti, radosti, nádeje a lásky. Na ľudí okolo nás, ktorým môžeme ponúknuť to, čo to
znamená zažiť Krista.

Ak ťa naša IDEA zaujala, klikaj na www.idea.sem.sk, časť materiálov sa ti zobrazí ihneď. Pre plný prístup potrebuješ byť registrovaným členom SEM (ak nie si, nezúfaj,
čo nie je, môže byť – stačí sa nám ozvať) a potom potrebuješ prihlasovacie údaje,
ktoré sa dajú získať veľmi jednoducho – všetky info nájdeš na stránke IDEY.
Po prihlásení máš k dispozícií 6 kategórií: témy a stretnutia, hry a aktivity, tábory,
pre vedúcich, ubytovanie a webináre. Všetky môžeš prehľadávať podľa kritérií, ktoré
si nastavíš vo filtri a tak veľmi rýchlo nájdeš presne to, čo práve hľadáš.
Ak sa ti nejaká hra, téma, či iný príspevok páči, môžeš ich ohodnotiť, alebo pridať
komentár. Ak máš aj ty materiály, ktoré chceš posunúť ďalej (témy táborov, hry,
aktivity, obsah skupiniek, program víkendovky...), môžeš do IDEI prispieť aj ty! Stačí
vypísať formulár, ktorý nájdeš tiež priamo na stránke. Takto bude IDEA nielen naša,
ale aj tvoja, taká spoločná ;).
P.S.: Ak si zmätený zo slova idea a netušíš, kde má ísť aké i/y, nič si z toho
nerob, my tiež! :D No veríme, že IDEA ti pomôže, uľahčí službu a bude pre teba
požehnaním!

A to nie len počas Vianoc...
		
		
Nie len počas týchto Vianoc,
		
pokoj, nech porazí chaos.
		
Nájdite si chvíľu krátku,
		
čítať Slovo si po riadku.
		
Vystískať si babku, dedka.
		
Kamarát sa neodmieta.
		
Lásku, milosť priniesť smiem,
		
do rodín i spoločenstiev.
		
Na Vianoce, ba i po nich,
		
SEM mi bude radosť robiť.
Pokojné Vianoce prajeme vám všetkým!
									
(Katka Kubíková)

Pozvánka na
Valné zhromaždenie

Drahí semáci,
pozývame vás na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 8.1.2022 o 18.00 online cez
ZOOM. Na stretnutie Valného zhromaždenia je nutná registrácia.
Registračný formulár, informácie a program nájdeš na www.sem.sk/valne22

