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Príhovor predsedu SEM
1. Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Sme dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb. SEM je
občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Našou základnou misiou je plnohodnotný
rozvoj mladej generácie a na základe kresťanských princípov viesť mladých ľudí k poznaniu
Boha, samých seba, zmysluplnému nasmerovaniu svojho života k hodnotám, spolupatričnosti,
vzájomnej úcte a láske.
V súčasnosti pôsobíme v 38 okresoch. K 31.12.2021 je počet členov SEM 3 891 vo všetkých
miestnych združeniach, ktorých je 110.
Cieľová skupina, na ktorú sa zameriavajú naše aktivity a činnosť, sú prevažne mladí ľudia vo
veku od 12 do 26 rokov. Jedná sa väčšinou o členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, avšak
aktivity organizácie sú zamerané aj na mladých ľudí mimo-cirkevného prostredia ECAV.
Činnosť SEM organizačne uskutočňujeme prostredníctvom rôznych podujatí, pravidelných či
jednorazových voľnočasových či športových aktivít, klubov, táborov, workshopov,
neformálneho vzdelávania či iných projektov.

1.1. Orgány SEM
Valné zhromaždenie SEM
Valné zhromaždenie SEM (VZ SEM) je najvyšším orgánom Spoločenstva evanjelickej mládeže.
Tvoria ho vedúci, resp. delegáti miestnych zdužení SEMu, predsedovia jednotlivých centier
SEM, predsedníctvo SEM, predseda a podpredseda SEM. Úlohou VZ SEM je voliť zástupcov
SEMu do jednotlivých orgánov, hodnotiť a schvaľovať Výročnú správu, rozpočet a program
SEMu. Rozhoduje o všetkých dôležitých veciach týkajúcich sa SEMu a schádza sa podľa
potreby, minimálne raz ročne.

Predsedníctvo SEM
Je výkonným orgánom SEMu a tvorí ho predseda SEMu, podpredseda SEMu a zvolení členovia,
ktorých na 4 roky volí VZ SEM. Predsedníctvo SEMu sa schádza minimálne raz za 3 mesiace.
Jeho úlohou je riadiť činnosť SEMu počas celého roka a rozhodovať o všetkých veciach medzi
zasadnutiami VZ SEM, ktoré nepatria výlučne do kompetencie VZ SEM.

Vedenie SEMu v podobe predsedníctva tvoria:
•

Jozef Šimek/ predseda SEMu/

•

Dávid Gurka /podpredseda SEMu/

•

Miroslav Mudrák

•

Ján Malovec

•

Michal Kovár

•

Martin Sochor

•

Jozef Grexa

•

Tomáš Sklárš

•

Milan Bruncko ml.

•

Ján Vahalec

Rada starších
Rada starších je dozorný a poradný orgán SEMu a pomáha riešiť duchovné otázky a problémy
mladých ľudí v súlade so základnými kresťanskými princípmi. Radu starších volí VZ SEM na
obdobie 4 rokov. Aktuálnymi členmi sú:
•

Milan Bruncko st.

•

Michal Findra

•

Stanislav Gurka

•

Vojtech Bočák

•

Ján Vecan

Kontrolný výbor
Kontrolný výbor pozostáva minimálne z troch členov, ktorí sa stretávajú minimálne raz za rok.
Ich úlohou je kontrolovať hospodárenie všetkých organizačných a výkonných zložiek SEMu,
podľa platných predpisov. Aktuálnymi členmi sú:
•

Matúš Stáňa /predseda kontrolného výboru/

•

Marta Bruncková

•

Tomáš Svitek

Centrála SEM
Je výkonným orgánom predsedníctva SEMu, ktorého činnosť riadi tajomník SEMu spolu s
ostatnými zamestnancami.
V roku 2021 sme mali nasledovné pozície:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tajomník SEMu – Mgr. Jana Lukáčová /administratíva, fundraising, komunikácia s
partnermi vrámci SR, dotácie a projekty
Ekonomická agenda – Ing. Erika Paľová
Účtovná agenda – Jaroslav Fašánok
Vzdelávacie a školiace programy – Ing. Ján Vecan
Komunikácia s vedením ECAV, dištriktov a seniorátov – Mgr. Vladimír Maťaš
Komunikácia so zahraničnými partnermi + projekt HelpingHand - Mgr. Miroslav
Mudrák
Semfest – Mgr. Miroslav Mudrák
Koordinátor práce s mládežou – Mgr. Tomáš Ilavský

1.2. Štatutárni zástupcovia SEMu
Predseda SEM – PhDr. Jozef Šimek
Absolvoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave a rigorózne doktorandské štúdium
v Ružomberku v oblasti sociálnej práce. Je dlhoročný pracovník s mládežou v Dolnom Kubíne,
v oblastnom centre SEM Orava-Liptov a taktiež pôsobil ako tajomník SEMu. Spolu s manželkou
Olinkou vychovávajú 3 deti a bývajú v Dolnom Kubíne. Medzi jeho koníčky patrí lyžovanie,
rybárčenie a hra na gitaru.

Podpredseda SEM – Dávid Gurka
Spolu so svojou manželkou žije vo Veľkom Slavkove. Popri vysokoškolskom štúdiu pracuje v
Stredisku Evanjelickej Diakonie vo Veľkom Slavkove a ako dobrovoľník v Spoločenstve
evanjelickej mládeže. Jeho domovským spoločenstvom je spoločenstvo kresťanov vo
Vojňanoch, a okrem priamej služby na tomto mieste a v jeho okolí sa pravidelne podieľa na
organizácii rôznych regionálnych a celoslovenských "SEMáckych" akcií. Verí, že Ježiš Kristus je
jedinou cestou, jedinou pravdou a jediným skutočným životom.

1.3. Miestne združenia SEM
Miestne združenia SEM (MZ SEM) sú základnou organizačnou jednotkou SEMu. Sú tvorené
skupinou členov SEMu zapísaných do zoznamu MZ SEM, ktorá má najmenej 5 členov.
Základom ich fungovania je pravidelné stretávanie a rôzne aktivity: voľnočasové, kultúrne a
misijno-športové. Z programových aktivít sú pre miestne združenia charakteristické najmä
pravidelné stretávania mládeží, ale tiež stretávania skupiniek. Popri nich sa organizujú ďalšie
voľnočasové aktivity, napr. nacvičovanie hudobných skupín, divadielok, športové aktivity a iné.
V SEMe bolo v roku 2021 oficiálne zapísaných 110 miestnych združení s celkovým počtom 3
891 členov.

1.4

Oblastné centrá SEM

Oblastné centrá SEM (OC SEM) vznikajú na základe rozhodnutia Predsedníctva SEMu a ich
hlavnou úlohou je duchovná starostlivosť a zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie vedúcich
spolupracovníkov v danej oblasti. Úzko spolupr acujú s Centrálou SEM na delegovaných
zodpovednostiach, ako sú: výchova vedúcich, organizovanie stretnutí oblastného významu,
organizačno-hospodárske záležitosti danej oblasti a zabezpečujú taktiež zber údajov z MZ SEM
pre Centrálu SEM. OC SEM spolupracuje pri oblastnej práci s mládežou rovnako aj so
seniorátmi ECAV a dištriktuálnymi koordinátormi ECAV

1.5

Strategický plán SEM 2020-2027 – zhodnotenie

Rok 2021 bol v SEMe preklenovacím obdobím, počas ktorého sme nabiehali na nový
Strategický plán SEM s platnosťou na roky 2020-2027. Na jeho napĺňaní sme v uplynulom roku
pracovali nasledovným spôsobom.
1. Zvýšenie povedomia o organizácii. Prezentácia organizácie a jej aktivít medzi mladými
ľuďmi, ich rodičmi, ale aj donormi je dôležitou súčasťou mládežníckych organizácií.
Preto sme sa v roku 2020 sústredili na napĺňanie tohto cieľa prostredníctvom
rozšírenia mediálneho tímu, ktorý sa od septembra 2021 zväčšil z 5 na 11 členov.
Tvoria ho mladí ľudia z celého Slovenska, venujúci sa audiovizuálnej tvorbe, grafike
a kreatívnemu písaniu. Práve mediálny tím SEM stál za myšlienkou nového loga našej
organizácie, ktoré po viac ako 20 rokoch potrebovalo zmenu. S pomocou externého
grafika, ktorý nás previedol procesom vzniku nového loga sa nám podarilo vypracovať
novú, komplexnú grafickú identitu SEM, ktorou sa chceme priblížiť dnešnej mladej
generácii. Nový dizajn-manuál spolu s logom SEMu vstúpili do platnosti v apríly 2021.
Zároveň sa nám podarilo vynoviť aj hlavnú webovú stránku SEM tak, aby spĺňala
potreby dnešného užívateľa. Mediálny tím taktiež stojí za novým vizuálom našich
sociálnych sietí, ktoré prinášajú pozvánky, správy z podujatí, ale aj života našich
základných kolektívov. Vo februári minulého roka sme tiež dostali šancu viesť rubriku
pre mladých v rámci najväčších celoslovenských evanjelických novín s názvom

Evanjelický posol spod Tatier (EPST). Vďaka tejto rubrike pravidelne informujeme
o živote v SEMe a o plánovaných a uskutočnených podujatiach. Vďaka uskutočneným
zmenám došlo k značnému nárastu povedomia o našej organizácii, čím považujeme
tento cieľ za naplnený.
2. Rozvoj dobrovoľníctva. V SEMe si uvedomujeme, že bez aktívnych dobrovoľníkov by
nebola naša činnosť možná. Výchova k dobrovoľníctvu a posilnenie jeho postavenia je
preto pre nás jednou z priorít. V roku 2021 sme podali žiadosť o udelenie Značky
kvality na Európsky zbor Solidarity, v rámci ktorej žiadame rozšíriť počet hostiteľských
miest z 2 na 3, a to konkrétne na Oblastné centrum Púchov, Orava-Liptov a Tatry.
Momentálne sa nachádzame v procese hodnotenia našej žiadosti. V rámci tohto
strategického cieľu sa snažíme aj rozšíriť sieť našich zahraničných partnerov a prehĺbiť
už existujúce partnerstvá a spolupráce. V rámci tejto snahy sa aktívne zúčastňujeme
medzinárodných fór a návštev. V októbri minulého roku sa nám podarilo navštíviť
našich partnerov z EJW a EJR v Nemecku a venovať sa plánovaniu aktivít na rok 2022.
Okrem toho sme sa zúčastnili aj niekoľkých medzinárodných online skupín
a konferencií, napríklad informačnej kampene EJW k ESC dobrovoľníctvu, k stretnutiu
11 národností, na ktoré nás pozvali naši nemeckí partneri a ďalšie. V snahe rozšíriť rady
slovenských dobrovoľníkov pôsobiacich v našej organizácii sme pripravili Semfest
stanovačku zameranú na dobrovoľníctvo a rozvoj praktických zručností. Novinkou
v tejto oblasti je aj vznik projektu Base camp, ktorý sa zameriava na rozvoj
dobrovoľníctva, praktických kompetencií, osobnostný rast a taktiež praktické
uplatnenie nadobudnutých vedomostí do každodenného a profesijného života.
3. Personálna stabilita. V roku 2021 sa nám podarilo posilniť ľudské zdroje o dvoch
pracovníkov, ktorí sa uplatnili v oblasti práce s mládežou a audiovizuálnej tvorby.
Zároveň sa nám podarilo vytvoriť priestor na absolvovanie stáží v našej organizácii.
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme od septembra spustili nultý ročník
stáží pre oblasť audiovizuálnej tvorby. Stáže v plnom rozsahu (aj pre oblasť práce
s mládežou) plánujeme otvoriť v septembri 2022. Veríme, že týmto spôsobom
pomôžeme mladým ľuďom jednak zvýšiť ich šance na uplatnenie sa na trhu práce,
a zároveň zvýšime aj ich záujem o prácu v mládežníckom sektore.
4. Finančná stabilita. Pre správne fungovanie našej organizácie je dôležité udržiavať
aktuálne zdroje príjmov a ďalej pracovať na získavaní nových zdrojov. V uplynulom
roku sa nám darilo udržiavať finančné zdroje, hoc z dôvodu pandémie sme
zaznamenali znížený príjem z účastníckych poplatkov. Podarilo sa nám však získať nové
2 granty v rámci projektovej výzvy Svetového Luteránskeho Zväzu pre oblasť ekológie
a v oblasti rýchlej reakcie na pandémiu. Na vyhľadávaní nových projektových možností
a grantov chceme pracovať aj naďalej, preto sme si na nasledujúce roky stanovili za
cieľ zamestnať nového fundraisera a projektového manažéra. Túto pozíciu by sme
podľa stanoveného cieľa chceli obsadiť do konca roka 2022. K zvýšeniu finančnej
stability sme pristúpili aj prostredníctvom zlepšenia služieb, ktoré poskytuje naše

kníhkupectvo Brána, a to prostredníctvom kompletného prerobenia vizuálnej identity,
webovej stránky, e-shopu a sociálnych sietí kníhkupectva.
5. Efektívne vnútorné procesy. Na zlepšení a zefektívnení vnútorných procesov sme
pracovali prostredníctvom prijatia nových smerníc, a to konkrétne Etického kódexu
a Usmernenia na podporu inklúzie. Zároveň sme v procese aktualizovania GDPR
usmernenia, ktoré je potrebné na základe nových legislatívnych zmien. K zlepšeniu
zdieľania metodických materiálov a príkladov dobrej praxe nielen medzi pracovníkmi
SEM, ale aj vedúcimi Základných kolektívov a ďalších dobrovoľníkov slúži nový webový
portál IDEA, ktorý sa nám podarilo úspešne spustiť na konci roka. Zároveň sa nám
napriek pandemickej situácii podarilo uskutočniť online Valné zhromaždenie, osobné
aj online stretnutia pracovníkov SEM, stretnutia tímov, a taktiež predsedníctva SEM.
Tieto stretnutia slúžili okrem školení aj na podporu efektívnej vnútornej komunikácie.
6. Vzájomne prospešné partnerstvá na národnej aj medzinárodnej úrovni. Partnerstvá
s inými organizáciami sú pre nás mimoriadne dôležité, tak na domácej aj
medzinárodnej pôde. Preto sme aj minulý rok aktívne pôsobili na ich udržiavaní, a to
prostredníctvom pravidelných online stretnutí aj osobných návštev. V rámci
slovenských partnerstiev pravidelne navštevujeme klub riaditeľov v rámci RMS, taktiež
správnu radu TC Kompas a organizačné stretnutia s partnermi k projektu Deti Afriky.
V rámci partnerstva s EVS a TC Kompas sme zorganizovali aj niekoľko webinárov a
seminárov, kde ich zamestnanci slúžili ako lektori. Na medzinárodnej úrovni sme sa
zúčastnili stretnutia Trojpartnerstva, Konferencie v rámci Diakonie Württemberg, na
ktorej sa zúčastnili zástupcovia 11 krajín z Európy, Ázie a Afriky. V októbri sme navštívili
aj partnerské organizácie EJR, EJW a Ohmenhausen v Nemecku a v rámci partnerstva
s EJR sme zorganizovali aj medzinárodný tábor Love the difference v Rakúsku. Okrem
toho sme sa v marci minulého roka participovali aj na fóre organizovanom EJW pre
mladých záujemcov o dobrovoľnícku službu v rámci projektu ESC.
7. Rozvoj programových aktivít. V roku 2021 sme aktualizovali vzdelávací program SEM
tak, aby reflektoval potreby dnešného mladého človeka. Okrem dlhoročných
vzdelávacích podujatí, ktoré pravidelne organizujeme, sme sa zamerali viac na rozvoj
praktických zručností, a to prostredníctvom vzniku vzdelávacích programov Base camp
s dĺžkou trvania 3, 6 alebo 9 mesiacov, a taktiež prostredníctvom Stáží. Ďalšou
novinkou vo vzdelávacom programe SEM sa stal ekologický program For the better
future, zameraný na zníženie ekologickej stopy. Taktiež sa nám podarilo zvýšiť ponuku
našich športových a zážitkových aktivít prostredníctvom rozšírenia ponúk splavov.
Zvýšili sme aj ponuku športových táborov Cross Campov z 2 v roku 2020 na 5 v roku
2021, tie následne pokračujú prostredníctvom viacerých jednodňových podujatí.
Okrem rozšírenej ponuky vzdelávacích programov sme sa zamerali aj na rozšírenie
a jednoduchšie sprístupnenie metodických materiálov našim vedúcim ZK a ďalším
dobrovoľníkov
prostredníctvom
interného
webového
portálu
IDEA.,
https://idea.sem.sk/.

8. Rozvoj misijných a evanjelizačných aktivít. V rámci tohto strategického cieľa sme sa
zamerali na podporu misie v meste Bytča, kde pôsobí náš mládežnícky pracovník.
Okrem toho sa nám podarilo vypracovať nový program zameraný na podporu
misijných aktivít v rámci našich ZK alebo aj v nových oblastiach. V septembri 2021
vznikol aj tím, ktorý bude v tejto oblasti pôsobiť, avšak zhoršujúca sa pandemická
situácia prerušila naše snahy a aktivity.
9. Rozvoj aktivít zameraných na zdravý životný štýl. Tento strategický cieľ sa zameriava
na tri dôležité oblasti – zdravý životný štýl, prevenciu a environmentálne aktivity.
V rámci jeho napĺňania sme roku 2020 odštartovali nový Prevenčný program na
školách, ktorý sa nám v roku 2021 podarilo prepracovať a doplniť o viaceré prednášky
a aktivity. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme však museli samotné návštevy škôl
odložiť. Zorganizovali sme však viacero školení regionálnych a iných tímov, ktoré slúžili
aj ako prevencia pred vyhorením našich dobrovoľníkov. Danej problematike sme sa
venovali aj prostredníctvom webinárov: Ako horieť a nevyhorieť, či Ako spravovať svoj
čas. V rámci prevenčných seminárov a webinárov odzneli tiež témy ako: Môžem podľa
Biblie fajčiť a piť?, Internety a sociálne médiá, Chodenie- hranice-sex, Mám rodiča
alkoholika, rozvedeného...čo s tým?, Som komplikovaná, Doba neistá a iné. Viaceré
témy zamerané na prevenciu odzneli aj v rámci našich podcastov 100minút alebo
IsaacPodcast. Keďže mladí ľudia časť roka prežili online vzdelávaním, sústredili sme sa
aj na aktivity zamerané na zdravý životný štýl. Išlo o vyššie spomínané športové tábory
– Cross campy a splavy, ale taktiež o netradičné športy zabezpečované
prostredníctvom projektu Helping Hand, Semfest stanovačku, tábory, projekt Love the
difference a iné. V rámci zvýšenia environmentálneho povedomia sme začali
s projektom For the better future, zloženého z prednášok a praktických workshopov.

1.5.1

Neočakávané prekážky a výzvy

Najväčšou výzvou v roku 2021 bola opäť komplikovaná situácia spojená s pandémiou
koronavírusu. Neustále meniace sa pravidlá komplikovali plánovanie a prípravu jednotlivých
podujatí pre deti a mládež. S príchodom covid automatu, ktorý indikoval situáciu a pravidlá
pre jednotlivé regióny, dochádzalo k rušeniu podujatí len pár dní pred ich uskutočnením.
Zároveň sme sa žiaľ stretávali aj s neochotou rodičov, nechať deti podľa pravidiel otestovať.
Práve táto neochota v kombinácii so strachom viacerých našich členov, či ich zákonných
zástupcov stáli aj za určitým poklesom počtu usporiadaných letných táborov, a taktiež počtu
účastníkov.
Obmedzenie kapacít na jednotlivých hromadných podujatiach nám v konečnom dôsledku
priniesol zvýšený počet podujatí samotných, ale zároveň znížený počet účastníkov na nich.
Tieto aspekty sa taktiež odrazili na značnej vyťaženosti našich pracovníkov a dobrovoľníkov.
Práve táto vyťaženosť v kombinácii s únavou pracovníkov a dobrovoľníkov SEM, bola veľkou
výzvou pre našu organizáciu. Z tohto dôvodu sme zorganizovali viacero podujatí určených
práve dobrovoľníkom, vedúcim ZK a pracovníkom SEM. Medzi tieto podujatia patrili

spomínané webináre zamerané na prevenciu pred vyhorením, ale taktiež webináre a školenia
zamerané na rozvoj motivácie, a teoretických a praktických kompetencií.

2. Aktivity SEMu v roku 2021
SEM svoje aktivity a činnosť rozvíja v niekoľkých úrovniach:
•
•
•
•

celoslovensky-(národne),
regionálne,
miestne,
medzinárodne.

2.1 Regionálne aktivity v roku 2021
Regionálne aktivity SEMu sú organizované v rámci 6 oblastí, v ktorých máme buď priamo
Oblastné centrum SEMu, alebo pracovníka SEMu. Ide o 6 OC SEM (Bratislava, Púchov, LiptovOrava, Tatry, Košice a Myjava). Práca v jednotlivých oblastiach má rozdielny charakter,
prispôsobený špecifickým potrebám mládeže v danom regióne.

2.1.1

Oblastné centrum Bratislava

Tak ako minulý rok, aj tento rok bola naša
služba výrazne ovplyvnená pandémiou
koronavírusu. Ak by sme však chceli
v jednoduchosti charakterizovať tento rok,
zostali sme počas neho zameraní na našu
víziu a túžbu vidieť fungujúcu a udržateľnú
prácu s mládežou v každom zbore
Bratislavského seniorátu. Nástroje, ktoré
sme mali k dispozícii, však aj tento rok boli
značne limitované. Stále sme sa však snažili
o plnenie základných úloh, ktoré máme už
roky
pred
sebouorganizovanie
regionálnych podujatí pre ľudí z jednotlivých cirkevných zborov, podporovanie lokálnej služby
návštevami zborov a budovanie tímu dobrovoľníkov a vzťahov medzi nimi.
Pripravili sme, podľa možností viacero podujatí zameraných na rôzne z týchto cieľov- viac
detailov ku nim uvedieme neskôr, ale v jednoduchosti môžeme povedať, že sa nám aspoň
čiastočne podarilo pokryť všetky tri dané druhy služby, ktoré ako oblastné centrum túžime
prinášať. Pripravili sme online víkendovku a tábor ako väčšie regionálne aktivity, viacero
klubov pre lokálne zbory a chatu + víkendovku primárne pre služobníkov či potenciálnych
služobníkov.

Aj vzhľadom na celkový kontext pandémie sa nám však nedarí rozbiehať nové spoločenstvá
v zboroch, kde nefungujú. Veríme, že po prehrmení omikronu sa možno postupne dostaneme
do bodu, kedy budeme môcť pokračovať v službe, ako sme boli zvyknutí.

Pracovníci v oblastnom centre
Náš užší tím zostal v zložení Ľubka Dekanová, Zuzka Kollárová, Peťka Moťovská, Adam Takáč,
Mišo Resutík a Tomáš Sklárš. Spoločne plánovali jednotlivé aktivity a snažili sa spolupracovať
a sieťovať tím dobrovoľníkov, ktorý sa skladá z cca 40 mladých služobníkov, ktorí sa zapájajú
do rozličných aktivít, ktoré spoločne pripravujeme. Naším zámerom je, aby títo dobrovoľníci
mali zakorenenie v lokálnych zboroch a potom odtiaľ prichádzali slúžiť (nie len) svojím
dorastencom na nami organizované podujatia. Viacerí z nich sú však zo zborov s nie úplne
funkčnou službou mladým, takže jedna z výziev je motivovať a vystrojiť ich pre službu na
lokálnej úrovni, ktorá je na jednej strane výrazne ťažšia a menej viditeľná, no o to viac zásadná.
Zhodnotenie zrealizovaných podujatí: súhrnný prehľad uskutočnených pobytových podujatí
so základnými informáciami sa nachádza v tabuľke 1.

Tabuľka 1. Podujatia v roku 2021
Názov

Začiatok

Koniec

Účasť

Miesto konania

Predtáborový víkend

25.6.

27.6.

17

Častá-Píla

Letná INSIDE Chata

22.07.

25.07.

45

Liptovský Hrádok

Tábor

15.08.

22.08.

96

Dechtice

Víkend 4

10.09.

12.09.

19

Častá-Píla

Stručný opis zrealizovaných podujatí
Letná INSIDE Chata. Išlo o náš experiment, ktorý sa, verím vydaril a chceme v ňom pokračovať
aj ďalej v tomto roku. Išlo o čas, kedy sme chceli vytvoriť starším (17+) priestor pookriať,
stretnúť sa s kamarátmi, s ktorými neboli celý rok, oddýchnuť si, no zároveň načerpať. Slávo
Slávik nám poslúžil témami z Listu
Filipanom a tak celkovo, verím, mal
tento čas veľký zmysel.
Predtáborový víkend. Tento rok sme
chceli ísť do táboru s čistým štítom
a tak sme sa snažili na tábore
prekopať, alebo sa aspoň pýtať
otázky, každú časť programu.
Výsledok bol trošku odlišný od
minulých rokov a veríme, že sme sa
opäť naučili niečo nové. Inak to bol
vcelku produktívny čas, počas
ktorého sme okrem prípravy
a modlitieb za tábor absolvovali aj
množstvo rozhovorov, ktoré sa nám po čase v odlúčení stali ešte omnoho vzácnejšími.
Tábor. Naprieč divočinou. Tento rok sme na tábor vybrali tému postavenú na Žalme 139.
Hlavnou myšlienkou bolo, že bez ohľadu na to, kde presne sa nachádzame, Pán Boh je tam
s nami, Pán Ježiš nám rozumie, pretože si to zažil On sám. Je empatickým Bohom, ktorý čaká,
kedy sa k Nemu vrátime. Na tábore nás bolo 96, no napokon sme ho kvôli vypuknutiu kovidu
museli predčasne ukončiť. Chvála Pánu Bohu, kovic sa nám priamo na tábore nešíril.
Víkend 4. Pôstno-modlitebná víkendovka je špeciálnym časom v roku, kedy sa modlíme za
každý zbor v senioráte. Okrem klasického zdieľania sme tento rok pridali extra krok smerom
ku zborom, keď sme obtelefonovali jednotlivé cirkevné zbory a následne aj rozposlali do
každého z nich to, za čo sme sa modlili a čo sme tak nejak vnímali pri jednotlivých zboroch (vo
forme modlitby).
Kluby. Ide o jednodňové primárne evanjelizačné podujatia pre jednotlivé oblasti v rámci našej
oblasti. Našou túžbou je pomôcť konfirmandom stretnúť sa s ďalšími rovesníkmi a zároveň
tým túžime otvoriť dvere pre to, aby na týchto miestach mohli vznikať a rásť nové
spoločenstvá, vybudovať si s nimi vzťahy a vedieť ich potom zavolať na víkendovku či tábor.
Zrealizovať sa nám ich podarilo asi len okolo 4 a aj to väčšinou v limitovanom rozsahu (pre
jeden cirkevný zbor kvôli pandemickým opatreniam).
Online skupinky. V prvej polovici roka sme pokračovali s online skupinkami, najmä v čase,
kedy sa nedali realizovať podujatia (ani dorasty) fyzicky. Pokračovali sme v modeli
z predchádzajúceho roka, kedy sme sa snažili striedať hlbšie skupinky s takými, ktoré boli viac
o srande a zábave. Počas tejto polky sme nachystali aj online víkendovkový stream, po ktorom
sme mali ešte veľkú Zoom afterparty. V druhej polovici roka však záujem o online skupinky už
viac nebol, nakoľko prišlo ku viacerým uvoľneniam a aspoň v malej miere sa stretávať dalo.

Všeobecné zhodnotenie aktuálneho stavu práce
V aktuálnom čase je na viacerých miestach v našej oblasti práca pribrzdená pandémiou
koronavírusu. Avšak treba jasne povedať, že to nie je jediný dôvod, ale že nám chýba
prepojenie medzi mladými a cirkevnými zbormi, v ktorých neprebieha konkétna služba
dorastu či mládeži. Z tohto dôvodu vidíme medzeru v našej schopnosti motivovať
potenciálnych služobníkov ku rozbiehaniu nových vecí, zvlášť keď je pre nich jednoduchšie
zúčastniť sa aktivít v inom zbore- subjektívne tomu úplne rozumiem, keďže som bol v rovnakej
situácii, no aj preto si myslím, že tu je priestor na rast. Do najbližšieho roka by sme radi skúsili
ambiciózne vkročiť do dvoch turnusov tábora, pokračovali s letnou chatou a ideálne opäť
začali s konfivíkendovkami - ich absencia pomaly smeruje k tomu, že nám budú pomaly
vypadávať celé ročníky z táborov/dorastov, nakoľko už v roku 2021 konfirmovali niektorí
dorastenci, ktorí víkendovku nikdy nezažili.
Linky
Webstránka projektu: https://inside.sem.sk/
Instagram projektu: https://www.instagram.com/inside_projekt/
Facebook skupina projektu s albumami z jednotlivých akcií:
https://www.facebook.com/groups/128360077233101/

2.1.2

Oblastné centrum SEM Púchov

Oblastné centrum Púchov nadviazalo v roku 2021 na svoju činnosť z predchádzajúcich rokov.
Ciele na rok 2021 boli tri:
a) sledovať vývoj pandemickej situácie a podľa vývoja zorganizovať to, čo sa bude dať
zorganizovať
b) v osobných rozhovoroch a stretnutiach povzbudiť jednotlivcov a malé skupiny do
života s PB
c) zastrešiť projekt Helping Hand, EDS / ESC a zahraničnú spoluprácu
Tieto ciele sme sa snažili robiť s dôrazom na Božie slovo a misijné poverenie Pána Ježiša. Popri
tom sme sa snažili reagovať na potreby jednotlivcov a spoločenstiev, ktoré sme vnímali.
Pracovníci v oblasti OC Púchov
1. Miroslav Mudrák – vedúci OC
2. Nikoleta Galová – vedúca (pripravovanej) konfivíkendovky, Love the Difference
3. Timotej Fojtík – vedúci (pripravovanej) konfivíkendovky
4. Aneta Chreňová – vedúca (pripravovanej) konfivíkendovky
5. Eva Kadlečíková – stretnutia mládeže v Považskom senioráte
6. Hanna Stern, EDS / ESC dobrovoľník, Nemecko
7. Ida Sturm, EDS / ESC dobrovoľník, Nemecko
8. Kristína Pobežalová – EDS / ESC dobrovoľník, Ohmenhausen
9. Kristína Pobežalová – grafika
10. Simona Jungová – administratíva
11. Samuel Hudák – misijný projekt Helping Hand, Love the Difference
12. Sarah Behrová - Love the Difference
Podujatia v oblasti v rátane ONLINE podujatí OC Púchov
Podujatia v roku 2021 boli poznačené pandemickou
situáciou. Z pravidelných každoročných aktivít sa podarilo
zorganizovať 2 x E – klub a splav. V predchádzajúcom roku
bol plán zorganizovať vzdelávanie mladých leadrov
a vzdelávanie tímov. V roku 2020 sa to nepodarilo, čo sa
však v tomto roku podarilo.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame aktivity v regióne
Púchov. Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na
základe prezenčných listín z podujatí, do ktorých sa nie
vždy všetci zapísali (niektoré počty sú teda len orientačné).
PÚCHOV
Názov podujatia
Jesenná oddychovka
Vzdelávanie mladých leadrov
Vzdelávanie tímov

Termín
5.-7.11.2021
10.04.2021
23.10.2021

Účasť
17
28
38

0-14
2
0
0

15-19
6
5
4

20-25
5
12
15

26-30
2
9
5

31+
2
2
14

Love the Difference with Food

14.8.17.8.2021
Mládežnícky tábor – Láska 15.-17.7.2021
v praxi
Splav
04.09.2021
Zahraničná
cesta
– 28.-31.10.2021
Ohmenhausen
E klub „O živote, pred ktorým 23.10.2021
nechceš ujsť“
E klub – Rozlúčka s Idou 24.7.2021
a Hannou

23

0

12

8

2

1

18

2

3

6

4

3

45
15

12
0

7
1

5
5

4
4

17
5

32

1

9

9

1

12

46

7

15

13

1

10

Špecifické projekty v oblasti OC Púchov
EDS
V rámci OC Púchov sme realizujeme 9.ročník projektu Európskej
dobrovoľníckej služby (EDS) / European Solidarity Corps (ESC), v rámci ktorej
sme hosťovali 2 dobrovoľníčky z Nemecka – Idu a Hannu.
Dobrovoľnícku službu konala Kristína Pobežalová v Nemeckom mestečku Ohmenhausen.
Online služba
Počas vzniknutej pandemickej situácie sme pomáhali pri vyrábaní záznamov, ktoré boli
zverejňované na youtube. Taktiež sme pomohli pri pravidelnej realizácii online prenosov
Služieb Božích. Vytvorené príspevky ako aj aktuálne prenosy si môžete pozrieť na youtube
kanály ECAV Púchov.
https://www.youtube.com/channel/UCZkvLUfYUNi0-mmcloVtZXA/videos
Zhodnotenie práce za uplynulý rok/problémy/COVID
V tomto roku sme reagovali na potreby
jednotlivcov,
či
spoločenstiev
návštevami, či akciami – teda taký bol
plán ale realita pandemickej situácie
bola trochu iná. Napriek tomu sme
vďační, že aj keď mnohé aktivity skončili,
resp. sa nemohli realizovať, tak mnohé –
aj pravidelné v rámci mládeží, dorastov,
či skupiniek boli „presunuté“ do online
priestoru. Veríme, že rok 2022 prinesie
možnosť stretávania sa „tvárou v tvár“.

2.1.3

Oblastné centrum SEM Liptov-Orava

Oblastné centrum Liptov-Orava nadviazalo v roku 2021 na svoju činnosť z predchádzajúcich
rokov. Cieľom bolo, podobne ako v SEM celkovo, niesť mladým ľuďom zvesť o Trojjedinom
Bohu a evanjelium o možnosti osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Väčšina práce v oblasti
Oravy sa sústreďuje v Dolnom Kubíne. V oblasti Liptova sa práca s mládežou sústreďuje
prevažne v okolí Liptovského Mikuláša. Veľkú zmenu prinieslo najmä obdobie pandémie, kedy
sa väčšina projektov preniesla do online priestoru čím nabrali celoslovenský charakter.

Pracovníci v OC SEM Liptov-Orava v roku 2020
Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra Liptov-Orava niesol tím pracovníkov:
• Jozef Šimek – predseda SEM, pracovník v OC,
• Janka Lukáčová - tajomník SEM, celoslovenské projekty, pracovník v OC, EDS, projekty,
• Martin Sochor - IT technik, pracovník v OC, celoslovenské projekty.
• Filip Kriško - pracovník v OC.

Dobrovoľníci
Práca v našom regióne by nefungovala tak, ako funguje, keby sme nemali veľké množstvo
dobrovoľníkov, ktorí s otvoreným srdcom prichádzajú slúžiť na Božiu vinicu. Sme vďační za to,
že Pán Boh si ich povoláva a oni môžu byť odrazom Jeho lásky medzi mladými ľuďmi, s ktorými
prichádzajú do kontaktu.

Podujatia v OC SEM Liptov-Orava v roku 2020
V rámci oblastného centra sa v roku 2020 organizovalo len niekoľko pravidelných
a jednorazových aktivít. Od nástupu pandémie pracovníci Oblastného centra organizovali
najmä online aktivity celoslovenského charakteru a uvádzame ich preto v inej tabuľke. V
nasledujúcej tabuľke uvádzame aktivity OC Liptov-Orava. Uvedené počty účastníkov sú
zaznamenané na základe prezenčných listín z podujatí, do ktorých sa nie vždy všetci zapísali.
Časť údajov vypovedá o pripojeniach na online podujatie alebo o vzhliadnutiach na našich
kanáloch. (niektoré počty sú teda len orientačné).

Názov podujatia

Termín

Účasť

0-14

15-19

20-25

26-30

31
+

Happy New Year

06.01.2021

112

-

-

-

-

-

Lockdown hair salon

13.01.2021

202

-

-

-

-

-

10 reasons to volunteer abroad

20.01.2021

84

-

-

-

-

-

2 truths & 1 lie about Slovakia

27.01.2021

106

-

-

-

-

-

3 games for a funnier lockdown

03.02.2021

76

-

-

-

-

-

For Better future (zero waste 14.02.2021
workshop)

17

-

-

-

-

-

Užgavėnės - pancakes day

17.02.2021

46

-

-

-

-

-

Ježiš upokojuje búrku

26.02.2021

46

-

-

-

-

-

Zero waste

28.02.2021

44

-

-

-

-

-

3 games for funier lockdown part 2

03.03.2021

54

-

-

-

-

-

Daj mi ruku!

05.03.2021

80

-

-

-

-

-

Žagarėliai

10.03.2021

102

-

-

-

-

-

nasýtenie piatich tisícov

12.03.2021

35

-

-

-

-

-

Dein Jahr in der Slowakei! Werde 16.03.2021
Teil des Teams 2021/22

84

-

-

-

-

-

Pečieme velkonočnė zajačiky

17.03.2021

120

-

-

-

-

-

der 18.03.2021

38

-

-

-

-

-

dobrý pastier / friday faith fives

19.03.2021

20

-

-

-

-

-

Triumfálny príchod do Jeruzalema

21.03.2021

25

-

-

-

-

-

Vel'konočnė remesla

24.03.2021

80

-

-

-

-

-

Tričko lacnejšie než hamburger

28.03.2021

53

-

-

-

-

-

Ukrižovanie Ježiša

02.04.2021

20

-

-

-

-

-

Slavne vit'azime

04.04.2021

300

-

-

-

-

-

Veľká noc s nami

07.04.2021

90

-

-

-

-

-

Koralky Salamandra

14.04.2021

50

-

-

-

-

-

Dein Freiwilligendienst
Slowakei!

in

Zaži kultúru

16.04.2021

121

-

-

-

-

-

How to say hello in Lithuanian

20.04.2021

126

-

-

-

-

-

Vaječne kartonove zviereta

21.04.2021

63

-

-

-

-

-

Farbenie veľkonočné vajíčka

21.04.2021

111

-

-

-

-

-

švabske
Maultaschen
Kartoffelsalat

a 22.04.2021

47

-

-

-

-

-

How to say your name in Lithuanian

04.05.2021

116

-

-

-

-

-

Šaltibarščiai

06.05.2021

82

-

-

-

-

-

Numbers in Lithuanian

11.05.2021

35

-

-

-

-

-

Trying to make Kimchi

12.05.2021

36

-

-

-

-

-

Pečieme spolu Kaiserschmarrn

13.05.2021

30

-

-

-

-

-

Colors

18.05.2021

41

-

-

-

-

-

Places you should visit in Kkošice

27.05.2021

36

-

-

-

-

-

SOM reštart

18.06.2021

30

-

-

-

-

-

Goodbye party

23.07.2021

26

-

-

-

-

-

Helping Hand na tábore Dovalovo

28.08.2021

14

-

-

-

-

-

Stručný popis podujatí v OC SEM Liptov-Orava v roku 2021
SOM – Stretnutia oravských mládeží
18.6. 2021 Reštart, rečníčka: Olinka Šimeková
SOM sme tento rok mali v pláne organizovať 8 krát. Z pôvodne naplánovaného počtu sa nám
podarilo z dôvodu pandémie zorganizovať len jedno stretnutie.
For Better Future – Eko projekt
14. 02. 2021 Eko workshop
28.02.2021 Zero waste
28.03.2021 Tričko lacnejšie než hamburger
For Better Future bol projekt zložený zo série workshopov a prednášok zameraných na
zníženie ekologickej stopy jednotlivcov. Prostredníctvom workshopov a Zero waste
prednášky, sa účastníci učili jednoduché kroky, ktoré každý z nás môže urobiť na ochranu
životného prostredia. Posledná prednáška sa venovala najmä téme rýchlej módy a problému
znečisťovania prírody módnym priemyslom.

Videá ESC dobrovoľníčok
Tie boli zamerané najmä na spoznávanie života zahraničných dobrovoľníkov na Slovensku,
propagovanie ESC a myšlienok solidarity. Snažili sme sa taktiež spoznávať nové kultúry a učiť
praktické zručnosti prostredníctvom spoločného varenia, vyrábania vencov či rôznych ozdôb.
Videá:
https://www.youtube.com/watch?v=fTBtIYU4mQg&list=PLOSy1pxwp84rpNuETtckSbQYJ_PP
Z-sOz&ab_channel=Spolo%C4%8Denstvoevanjelickejml%C3%A1de%C5%BEe
https://www.youtube.com/watch?v=zwBNNDa5vY8&list=PLOSy1pxwp84rvfXaPWN3zIwE3x
qgEDdXM&ab_channel=Spolo%C4%8Denstvoevanjelickejml%C3%A1de%C5%BEe

ESC – Európsky zbor solidarity (European solidarity corps)
Miesto: Dolný Kubín
Zodpovedný pracovník: Janka Lukáčová, Jozef Šimek
Popis: V minulom roku prebiehal deviaty ročník do ktorého bolo naše OC zapojené Každoročne
nám tento projekt prináša nielen nadobúdanie vzťahov s aktuálnymi dobrovoľníkmi (ktoré
potom pretrvávajú aj ďalej), ale aj množstvo nových skúseností a nových pohľadov na našu
prácu. Dobrovoľníci prinášajú do regiónu vlastné názory a vlastné skúsenosti, často prinášajú
nápady na nové projekty.

Ročník 2020/2021:
Paulina Kardokaités a Sarah Martens
Paulina pochádza z Litvy a Sarah z Nemecka. V rámci OC SEM Liptov- Orava, pomáhajú pri
príprave online podujatí pre mládež, tvoria videá pod názvom Uvidíme darling. Okrem toho
rozbehli projekt eko workshopov a prednášok a mnohé ďalšie veci.

2.1.4

Oblastné centrum SEM Tatry

Mládežnícka práca SEM v oblasti Tatier je sústredená hlavne okolo MEMC Ichthys vo Veľkom
Slavkove. Toto centrum, v ktorom sa už niekoľko rokov konajú mnohé celoslovenské aktivity
SEMu, tak zastrešuje aj región Tatier, ktorý kopíruje oblasť Tatranského seniorátu ECAV, do
ktorého patrí 17 zborov. Tento rok sa nám i napriek pretrvávajúcej pandémii korona vírusu
podarilo zorganizovať viacero podujatí prezenčne a niekoľko online. Nosným cieľom podujatí
bolo osloviť evanjeliom mladých ľudí a hovoriť im o láske Pána Ježiša k ľuďom.
Pracovníci v OC Tatry
Mládežnícku prácu SEM v rámci oblastného centra Tatry koordinuje Matej Otčenáš s tímom
Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove (Vladimír
Maťaš, Jana Kovalčíková, Ľubica Otčenášová, Daniel Sabo). Organizovať podujatia pomáhajú
aj mládežnícki vedúci a pracovníci z mládeží spadajúcich pod OC Tatry, ktorí spoločne pôsobia
pod projektom STO+. Vedúci mládeží, ktorí boli súčasťou OC Tatry/STO+ tímu boli Martin Čajka
– vedúci mládeže Batizovce-Gerlachov, Ivan Hučko – vedúci dorastu Batizovce-Gerlachov,
Miloš Jacko – vedúci štrbského dorastu a ďalší.

Podujatia v OC Tatry
Hoci bol rok 2021 kvôli korona kríze opäť veľmi náročný na zorganizovanie akéhokoľvek
podujatia, predsa len sa v tatranskej oblasti pod hlavičkou SEM a MEMC Ichthys podarilo
pripraviť deväť podujatí (uvedené nižšie). Počty účastníkov pri niektorých akciách sú len
orientačné, vychádzajúc z prezenčných listín z podujatí, do ktorých sa nie vždy všetci zapísali.
Súhrn podujatí v roku 2021
Názov podujatia
Doby horu (zimná turistika)
Spoločná online mládež
STO+ víkendovka
Base Camp víkendovka
STO+ CAMP 2021
Prespávačka STO+
Poď von 2021
DVK - STO+ 1. stretnutie
Vianočná kvapka krvi

Termín
30.01.2021
27.02.2021
18. – 19.06.2021
02. – 04.07.2021
25. – 31.07.2021
21. – 22.08.2021
31.08.
30.11.2021
13-27.12.2021

Účasť
15
36
21
8
74
40
– 40
20

0-14

15-19

20-25

26-30

31+

1
0
20

7
4
28

7
4
13

1
0
10

5
0
3

1
0

14
14

13
6

5
0

7
0

Stručný popis podujatí v roku 2021
Doby horu (zimná turistika): Koncom januára sme podnikli stredne náročnú túru vo Vysokých
Tatrách na Chatu pri Zelenom Plese. Šlo o teambuildingovú aktivitu širšieho STO+ tímu, počas
ktorej bol čas na rozhovory, modlitby, aktívny oddych a v neposlednom rade na utužovanie
vzájomných vzťahov. Zúčastnilo sa jej približne 15 účastníkov.
Termín: 30.01.2021
Spoločná online mládež – Ako sa nezblázniť: Spoločná mládež STO+ reflektovala svojou
témou „Ako sa nezblázniť“ na aktuálnu situáciu mladých ľudí značne ovplyvnenú opatreniami
súvisiacimi s pandémiou korona vírusu. Cieľom bolo povzbudiť mladých ľudí k aktivite,
k zmysluplnému tráveniu času a zdravému využívaniu digitálnych technológii, vrátane
sociálnych sietí. Súčasťou programu boli tiež chvály a výzva/súťaž, ktorou sme chceli mladých
ľudí motivovať k obmedzeniu času stráveného pred obrazovkou mobilného telefónu.
Nahrávanie online mládeže prebehlo v priestoroch MEMC Ichthys a mládež bola odvysielaná
prostredníctvom YouTube kanála STO+ - https://youtu.be/BBr2Di3x_gA. Live stream videlo 36
divákov a do konca roka 2021 malo video z mládeže vyše 250 zhliadnutí.
Termín 27.02.2021
STO+ víkendovka: Počas dvoch dní (sobota a nedeľa) sme sa venovali príprave na letný tábor
STO+ CAMP 2021. Víkendovky sa zúčastnili vedúci a dobrovoľníci, ktorí na tábore pomáhali.
Súčasťou STO+ víkendovky bolo príprava hier, tém, školenie bezpečnosti na tábore, ale aj
brainstorming nápadov na rozličné sprievodné aktivity a plánovanie konkrétnych táborových
dní. Taktiež sme počas víkendu opravovali vodný futbal, ktorý sme v rámci tábora využili. Počas
víkendovky sme aj rozmýšľali o tom, ako svedčiť mladým ľuďom na tábore. Cez túto tému nás
previedol Ján Vecan, ktorý pridal svoje skúsenosti a tipy s organizovaním táborov. Podujatia
sa zúčastnilo 21 účastníkov.
Termín: 18. – 19. 06.2021
Base Camp víkendovka: Počas troch dní sme v MEMC Ichthys privítali prvých účastníkov
pilotného Base Camp programu, ktorý je zameraný na získanie praktických zručností a osobný
rast uchádzačov. Na tejto víkendovke mali účastníci možnosť zoznámiť sa, dozvedieť sa
základné informácie o tom, ako bude ich pobyt v MEMC Ichthys prebiehať, čo vďaka nemu
môžu získať a čo sa od nich očakáva. Tiež absolvovali praktický nácvik niektorých činností,
školenie ohľadom noriem a pravidiel v prevádzke a tiež školenie BOZP. V programe bol
zahrnutý aj čas chvál a štúdia Biblie. Program sme zavŕšili spoločnou grilovačkou a hraním
spoločenských hier.
Termín: 02. – 04. 07.2021

STO+ CAMP 2021: Najviac úsilia sme pretavili do letného tábora s názov STO+ CAMP 2021,
určený pre dorast a mládež z OC Tatry (no nielen odtiaľ). Na tábore bolo 61 účastníkov a 13
vedúcich. Témou tábora bol „Domov“. Postupne sme prechádzali od toho, aké sú naše
domovy tu na zemi, k tomu, aký náš čaká domov vo večnom kráľovstve. Každý deň bol pre
účastníkov pripravený bohatý program, ktorý zahŕňal hry, súťaže, workshopy, biblické témy,
prácu v skupinkách, či koncerty s kapelou STO+ band. Záver tábora patril koncertu rapovej
formácie Isaac Records.
Termín: 25. – 31.07.2021
Prespávačka STO+ : V nadväznosti na úspešný letný STO+ CAMP 2021 sme v zborovom dome
v Batizovciach zorganizovali prespávačku STO+, na ktorej sa zúčastnilo približne 40 mladých
ľudí, z ktorých väčšina bola aj spomínanom letnom tábore. Slovom poslúžil miestny zborový
farár Miroslav Maťo, ktorý zdôraznil, čo odznelo i na tábore - aké dôležité je mať jasno v tom,
kde je tvoj Domov (večný). Súčasťou programu boli aj rôznorodé hry a aktivity. V nedeľu sme
spoločne zašli na služby Božie v Batizovciach a v Gerlachove, kde sme zaspievali táborovú
hymnu a v krátkosti odprezentovali letný tábor.
Termín: 21. - 22.08.2021
Poď von 2021: Podujatie zahájil pestrý večerný program – privítanie, icebreaker, téma Poď
von (za Ježišom), ktorou nám poslúžil Janči Mahrik zo Žiliny, modlitby a napokon kvalitná
hudba v podaní Jamesa Evansa a jeho kapely. Druhý deň sa niesol v znamení športu. Odohralo
sa niekoľko turnajov vo futbale, volejbale a stolnom tenise. Vďaka tomuto podujatiu mali
mladí ľudia priestor stretnúť sa so svojimi rovesníkmi, viesť spoločné rozhovory, zahrať si
spoločenské hry, zašportovať si a budovať tak pestrú komunitu. Podujatia sa zúčastnilo
približne 40 ľudí.
Termín: 31.08 – 01.09.2021
Vianočná kvapka krvi: Ako tomu bolo už v roku 2020, ani v roku 2021 sme nemohli kvôli
protipandemickým opatreniam zorganizovať tradičnú kvapku krvi ako spoločné stretnutie na
Národnej transfúznej stanici v Poprade. Rozhodli sme sa preto opäť aspoň pre výzvu
k individuálnemu darovaniu krvi. Výzvu sme zverejnili na facebookovej stránke iniciatívy STO+
a zdieľali ju medzi členmi a priateľmi OC Tatry. Echo o darovaní sme síce dostali len od dvoch
ľudí, no veríme, že aj vďaka tejto výzve prispelo svojou „kvapkou krvi“ viacero darcov.
Termín: 13. – 27.12.2021
Špecifické projekty v oblasti v OC Tatry
Medzi špecifické projekty v OC SEM Tatry patria:
Láska v akcii: (výpomoc miestnej komunite, najmä však spolupráca so Strediskom evanjelickej
diakonie Dom na polceste)
Ako sme uviedli na začiatku, činnosť SEM v podtatranskej oblasti zastrešuje najmä tím okolo
MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove. Vzhľadom na to, že vo Veľkom Slavkove sídli aj Stredisko
evanjelickej diakonie Dom na polceste, sa časť našej dobrovoľníckej práce sústreďuje aj tam,
o to viac tomu bolo v tento pandémiou poznačenom roku. Jednalo sa najmä o:

-

-

organizovanie rozličných voľnočasových aktivít a stretnutí – kulinárske večery
/robenie burgrov, pizze/, filmové večery, športové akcie (ping-pong, futbal), turistika
a i.
výpomoc pri tvorbe a realizovaní duchovného programu – Poslúžili sme z času na čas
na ich spoločenstve chválami či témou.
spolupráca pri personálnom zabezpečení strediska, v rámci ktorej náš pracovník
Daniel Sabo začal dobrovoľnícky vypomáhať pri večerných službách

Base Camp: Aktivita s názvom Base Camp (základný tábor) sa realizovala v MEMC Ichthys od
polovice júna do polovice septembra 2021. Jej primárnym cieľom bolo dopomôcť k
vyváženému formovaniu mladého človeka po telesnej, duchovnej i duševnej stránke,
a sekundárne tak prispieť aj ku kvalitnému fungovaniu MEMC Ichthys počas letnej sezóny.
Prvého pilotného Base Campu sa zúčastnilo 8 mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska. Boli to
prevažne študenti stredných škôl v posledných ročníkoch štúdia alebo vysokoškoláci, a to:
Rebeka Bázliková, Hannah Bodolloová, Natália Chomistová, Miloš Jacko, Katarína Kubíková,
Marek Maďar a Katarína Margetajová. Vzhľadom na rozličné časové možnosti účastníkov Base
Camp netrval pre všetkých celé tri mesiace, no v priemere to činilo na jedného účastníka cca
1,5 mesiaca stráveného v „základnom tábore“.
Počas tohto času účastníci, pod vedením koordinátorov a mentorov MEMC Ichthys, získavali
cenné pracovné skúsenosti a obohacovali si svoje zručnosti vďaka rôznorodým pracovným
činnostiam v mládežníckom centre Ichthys. Zároveň mali priestor na spoločenstvo s inými
kresťanmi, a tiež možnosť zažiť život v komunite. Base Camp im dal aj cenný čas pre seba - na
stíšenie, premýšľanie, prehlbovanie vzťahu s Bohom. Pre niektorých z nich to bol aj impulz
prehodnotiť svoje profesijné smerovanie, no v prvom rade to bola cenná skúsenosť, z ktorej
budú určite čerpať v budúcnosti, ako to aj niektorí zhodnotili v blogoch, ktoré napísali tesne
pred svojím odchodom. Uviedli v nich napríklad, že sa naučili lepšie pracovať v tíme aj
samostatne, prevziať iniciatívu a uviesť svoje nápady do praxe, určovať si priority, byť
dochvíľnejší, či mať väčšiu zodpovednosti za svoju prácu i skutky.
Podcasty 100 minút: V rámci projektu STO+ začali byť od apríla 2021 vysielané podcasty 100
minút, ktoré sa venujú bežným témam trochu inak. Ich autormi a moderátormi sú Ján Findra
a Matej Otčenáš, ktorí sa počas piatich 20-minútových relácii zamýšľajú do hĺbky nad jednou
aktuálnou témou a nad skrytými nástrahami, ktoré môže ukrývať. Moderátori sa snažia
poukázať na možnosti, ako tieto nástrahy odhaliť a dostať pod kontrolu. Každá 5-dielná séria
je zakončená šiestou bonusovou reláciou so špeciálnym hosťom. Prvá séria sa venovala téme
„Digitálne technológie“, v ktorej hosťom bol Martin „Šulko“ Šulek, influencer a moderátor a
garaž.tv. Druhá séria sa zaoberá témou „Komunikácia“. Podcasty sú vysielané cez Spotify,
Podmaz.sk a ďalšie podcastové platformy.

2.1.5

Oblastné centrum SEM Košice

Oblastné centrum Košice pracuje pri centrále SEMu. Cieľom týchto aktivít je vytvoriť priestor
pre komunikáciu a ďalšie zapojenie ľudí, ktorí sa nepodieľajú na aktivitách miestnych
spoločenstiev. V roku 2021 pokračovalo v práci najme nízkoprahových aktivitách zameraných
na šport. Je to služba najmä v prázdninovom období, kde sa jedná o voľnočasovú aktivitu, pri
ktorej je zmysel v preventívnom vplyve na mládež a teanegerov v spolupráci s rodičmi
mládežnikov. Keďže boli naše aktivity dosť obmedzené kvoli karantenným obmedzeniam,
snažili sme sa využiť najme čas prázdnin. Plánované pokračovanie prázdninových aktivít, žial
je pozastavené. Na týchto stretnutiach sú spolu aktívni kresťania a ľudia ktorí hľadajú a chcú
spoznávať naše hodnoty a smerovanie. Ťažisko týchto nízkoprahových projektoch –
CrossCampy, HOKEJ SEM KE a RAFT SEM. Okrem toho je tu ešte individuálna práca mentoring s konkrétnymi ľuďmi mimo týchto projektov. Táto práca má aj širší rozmer,
nakoľko je potrebné osobne viesť a povzbudzovať ľudí (pracovníkov) v oblasti duchovného
a osobnostného rastu.

Pracovníci v OC Košice
Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra niesli nasledujúci pracovníci a dobrovoľníci:
Ján Vecan (lektor SEM, pracovník v OC), pracuje v SEMe od roku 1992.
V súčasnosti je lektor projektu DVK a okrem toho pracuje pri
nizkoprahových aktivitach a v mentoringu OC Košice. Pripravuje rôzne
semináre a prednášky podľa potrieb SEMu.

Peter Bajdich – dobrovoľník, zodpovedný za akcie OC KE, športové tábory- raftové a tábory
mladež Terasa
Jana Bajdichová – dobrovoľník, zodpovedná za akcie a tábory
mladež Terasa (teraz ma rodičovskú pauzu)
Jakub Francan – dobrovoľník – zodpovedný za akcie OC KE, CrossCampy ,športové tábory,
FollowUpy
LINK
http://sem.sk/oblastne-centra/kosice/
www.crosscamp.sk
www.crosscamp.sk/galeria

Podujatia v OC Košice
V rámci oblastného centra sa v roku 2020 organizovali tieto pravidelné aj jednorazové aktivity.
2 x HOKEJ SEM KE

Košice

Január 2021

Jún 2021

22 ľudí

7 x HOKEJ SEM KE

Košice

Október 2021

December 2021

22 ľudí

RAFT – Čierný Váh - Bela

L-Hrádok

23.32021

24.32021

5 ľidí

RAFT – prielom Hornádu

Hrabušice

4.5.2021

RAFT - Dunajec

Červený kláštor

26.7.2021

28.7.2021

6 ľudí

RAFT SALZA

Wildalpen

1.9.2021

5.9.2021

8 ľudí

CrossCamp SPARTAN

V.Slaná

11.7.2021

16.7.2021

31 ľudí

CrossCamp Expedition

Stará voda

22.8.2021

27.8.2021

36 ľudí

SMART florbal – športový camp, turnus 1

Košice

5.7.2021

9.7.2021

46 ľudí

SMART florbal – športový camp, turnus 3

Košice

26.7.2021

30.7.2021

12 ľudí

SMART florbal – športový camp, turnus 4

Košice

2.8.2021

6.8.2021

37 ľudí

5 ľidí

Stručný popis podujatí v roku 2021
Hokej SEM KE: je to sezónna aktivita, ktorá začína v októbri a končí v máji potom ďalšie
stretnutia sú od októbra do konca decembra. Tentoraz sme mali len január aj to len 2x,
pokračovanie v novej sezóne bolo len 7x v oktobri – decembri nakoľko boli obmedzenie
nariadene NCZI. Dúfame, že následne budeme môcť pokračovať od januára 2022. Pravidelne
sa opakuje 1 x týždenne v sobotu večer. Na stretnutiach je 22 hráčov, rôznych vekových
kategórii. Stretnutia sú neformálne a slúžia na budovanie vzťahov, osobného rozvoja a
prekonávať prekážky.
SMART florbalovo – športový camp: počas letných prázdnin sa uskutočnili 3 turnusy tohto
športového tábora, prímestkeho typu. Jedná sa o cieľovú skupinu od 11 do 15 rokov. Je
dôležité aby v tomto období mali starších kamarátov ktorí pozitívne ovplyvňujú ich aktivity,
ale aj vnútorne formovanie. Pri tomto novom projekte bolo dôležité aj to, že sa pripojilo
v každom turnuse aj 10 dobrovoľníkov (stredoškolákov) na pobytových táboroch bol team
posilnený ďalšími dobrovoľníkmi.
Po každom turnuse boli aj denné FollowUp, aby sme ďalej rozvíjali priateľstvá z táborov
a campov.

Pridali sme 2 pobytové turnusy SPARTAN a EXPEDITION. Žiaľ plánované pokračovanie
v pravidelných stretnutiach na dvoch ZŠ v KE sa zatiaľ nemohlo uskutočniť, kvôli karantenným
opatreniam.
Crosscampy: leto 2021 Ako už iste vieš, našou víziou bolo vytvoriť bezpečný priestor pre
mladých teenagerov v Košiciach, kde zažijú atmosféru prijatia a teda aj Pána Boha. Chceli
sme každému účastníkovi dať pozitívnu skúsenosť s kresťanmi a vytvoriť priestor pre
kritické premýšľanie nad hodnotami a nad tým, čo má v živote zmysel. Platforma letných
športových campov nám prišla ako vhodný spôsob, ktorý je pre verejnosť zrozumiteľný,
ako túto víziu uskutočniť. Celé to začalo v januári, tesne pred vrcholom druhej vlny
pandémie. Spravili sme si hrubý rozpočet a zistili, že budeme v mínuse zhruba 12 tisíc eur.
Nemali sme skúsenosti s propagáciou a ani s byrokraciou, ktorá s tým súvisí. Vekový
priemer realizačného tímu nebol ani 18 rokov. To bola naša štartovacia čiara. Išli sme do
toho ale s vierou a odhodlaním, s modlitbami viacerých z vás. Najbližšie mesiace sme
mohli intenzívne zažívať, ako sa o nás Pán Boh stará. Miesto na pobytové campy sa nám
podarilo nájsť už vo februári, so školami a telocvičňami na prímestské campy to bolo o
niečo zložitejšie, avšak aj tu sme mohli vidieť, že Pán Boh nás v štichu nenechal. Dostali
sme príspevok od primátora na prenájom telocviční a na prvý, kapacitne najväčší turnus
sme „náhodou“ dva týždne pre jeho konaním objavili halu, ktorá bola veľká a bolo v nej o
10 stupňov menej ako vonku (pamätáš ešte na tie horúčavy?). V máji a v júni sme sa
dostali na vyše dvadsiatku škôl, na ktorých sme mohli urobiť ukážkové hodiny telesnej
výchovy a pozvať teenagerov na naše campy osobne. Pali a Maťa sa chytili propagácie
pomocou sociálnych sietí a vytvorili kvalitný a reprezentatívny content na Facebook a
Instagram. Počas leta to bolo veľmi náročné, ale zato veľmi krásne. Začalo to prvým
týždňom, florbalovo-športovým turnusom, kde bolo prihlásených niečo málo vyše 40
teenagerov. Druhý turnus začal dva dni po prvom – išlo o pobytový camp s dvadsiatkou
prihlásených. Vyvrcholením tohto campu bol SPARTAN race. Po týždňovej prestávke
nasledoval denný futbalovo-športový camp. Tento formát bol o čosi iný – účastníkov bolo
presne 13. No nevadilo to. Po víkendovej prestávke, ktorú sme ako tím strávili v Slavkove
nás čakal ďalší denný florbalový camp pre 30 účastníkov na ZŠ Jenisejská. Dva následné
voľné týždne už padli každému vhod. Záver leta – pobytový CrossCamp Expedition tvorili
z polovice účastníci, ktorým sa na iných turnusoch páčilo a rozhodli sa prísť znovu.
Taktiež 30. Počas leta sme zorganizovali aj 4 FollowUpy, teda jednodňové sobotné eventy
pre účastníkov campov a ich kamarátov. Počas celého leta sa nestal žiaden vážny úraz.
Nemali sme problém s hygienou ani s koronou. Duchovnú stránku campov tvorili hlavne
témy a skupinky, ešte aj osobné svedectvá. Myslím, že nikto z celej stovky teenagerov
neodovzdal svoj život Pánu Bohu – avšak to nebol cieľ. Myslíme si, že služba, resp. misia
medzi teenagermi je proces, ktorý trvá. A trvá dlho. Rozhodnutie nasledovať Krista má
byť jej cieľom, nie štartovacím bodom, preto nám veľmi záleží na tom, aby sme Pána Boha
prinášali pravdivo a zrozumiteľne. A čo ďalej? Nuž to je otázka, ktorú si všetci kladieme.
Nechceme, aby to ostalo pri zážitku z leta. Preto sme sa rozhodli v našej službe pokračovať
aj počas školského roka. Vytvorili sme koncept krúžkov – záujmových útvarov, ktorý má
byť prostriedok pre to, aby sme s tými teenagermi mohli byť v kontakte počas školského
roka. Už teraz ich je nahlásených spolu vyše 45. Aké sú plány do budúcna, čo bude budúce
leto... to ešte úplne nevieme. Sny a vízia sú veľké, vidíme potenciál, ktorý táto forma služby
mladým teenagerom má. Otázka, ktorú si kladieme, je či toto, čo sme počas leta zažili, bolo
veľké finále, alebo... iba malý začiatok? Pán Boh vie. Rovnako vie, čo je k tomu potrebné.
Najbližšie týždne nás čaká hľadanie odpovede na tieto otázky. (( Takže ešte raz –
ďakujeme. Ďakujeme Pánu Bohu a ďakujeme aj Tebe.

LINK:
www.crosscamp.sk

Rafting: Sme partia dobrodruhov, ktorí majú skutočný záujem o životy ľudí. Boh nám dáva
veľa inšpirácií a nápadov ako mladým ľuďom prinášať evanjelium Ježiša Krista, resp. ako sa
povzbudzovať a rásť vo viere. To, že rafting a zážitky sú pre mnohých lákadlom, tak pre nás je
iba druhoradým nástrojom. Nápad raftovania a spoločenstva sa formoval veľmi dlho, ale aj
expresne rýchlo. Niekomu to trvalo dve desiatky rokov a niekomu rok. Pred rokom nastal čas
zhmotnenia týchto “čunder“ výjazdov. Sme prevažne zameraní na mladých dospelých
študujúcich či pracujúcich mužov. Občas naplánujeme aj zmiešanú skupinu s dievčatami.
Našou povinnou výbavou sú stany, karimatky, turistické topánky, paštéty, chlieb, vodácke
vybavenie a samozrejme Biblia. Pre fajnovejších sa zabezpečí ubytovanie. Raftujeme na
jednoduchých, ale aj na akčnejších riekach Slovenska. Výber riek a ich náročnosti závisí od
zloženia skupiny. Momentálne sme zameraní na raftovanie v dvojmiestnych člnoch- kánoe.
Tento rok chceme zraftovať Prielom Hornádu, horný tok Váhu, či najdivokejšiu rieku
Slovenska, Belá. Keď nebudeme mať dosť, vieme sa presunúť aj do Polska. Naším top
“čundrom “ v tomto roku bude rieka Salza v Rakúsku, tu je skutočný rafting aj pre tých
najnáročnejších. Je možné, že raftovanie sa
pri niektorých výjazdoch spojí s cyklovýletmi,
ktoré už predtým dobre fungovali. Našim
cieľom je tvorba priateľstiev, spoločný zážitok
a spoločenstvo so štúdiom Biblie. Sme vďační
nášmu Bohu, že môžeme takýmto spôsobom
zdieľať posolstvo Pána Ježiša Krista. Prosím
modlite sa za nás, nech naša práca mnohým
prinesie múdru orientáciu v živote!
RAFT – Cyklo - ferrata chceme nadviazať na úspešné cyklo projekty a snažíme sa to
kombinofať aj s raftovaním. Zatiaľ sa realizoval pilotný splav Hrona, aby sme si udskúšali čo je
potrebné zabezpečiť pre takýto typ aktivity. V budúcnosti sa chceme týmto aktivitám venovať
systematickejšie a preto sa aj P.Bajdich zúčastnil kurzu záchranarov raftingu.. Cieľova skupina
sú stredoškolaci a mládež do 30 rokov. Zámerom je spoznať sám seba, ale aj učiť sa
spolupracovať a komunikovať. Kombinácia s cyklo sa zatiaľ nerozbehla, ale pridali sme ferraty,
aby sme mohli zažiť dobrodružstvo a siahnuť na dno svojich síl
LINK
https://www.facebook.com/groups/128120790578303/
https://www.facebook.com/search/top?q=smart%20florbal

Plán podujatí na rok 2022
HOKEJ KE SEM
– január 2022 – apríl ( jún) 2022 – oktober – december 2022 pravidelne
1x týždenne v sobotu
RAFT – Cyklo – TATRA rivers – 6.5.-8.5.2022

Dolomity – splav a ferrata 22.6.-26.6.2022 –
DUNAJEC Cyklo – raft – 22.7.-24.7.2022 – putovmý tábor pre dievčatá a chlapcov a rodiny
Športový den OC KE – 4.6.2022

- stretnutie mládeži z okolia KE pri športových aktivitách

SMART florbalovo – športový camp – zopakovať úspešný prímestky tábor, termín ešte nie je
stanovený, plánujeme 2 turnusy
Špecifické projekty v OC Košice – sú to najme lektorské aktivity a návštevy mládeži.
Jarný výlet – VŠ študenti + Mlynky
pracujúci

9.2.-13.2.2022

Čo je radosť ?

Jarný dorastový

V.Slavkov

18.2.23.2.2022

Byť offline je super

Letný mládežnícky tábor Terasa

Jakubovany

3.8.-7.8.2022

Face to Face

LINK
https://www.facebook.com/groups/1850617825165935/
https://www.facebook.com/groups/128120790578303
Zhodnotenie práce v OC Košice za rok 2021
Aktivity najme nizkoprahove su stálou súčasťou nášho OC. V budúcnosti by sme radi
pracovali najmä aj s mládežou ktorá je mimo klasických cirkevných štruktúr v KE . Nové cesty
a skúsenosti máme pri projektoch Smart florbal a Raft – cyklo -ferrata. Tieto projekty chceme
rozvíjať a tak cez športové aktivity pomôcť zmysluplne tráviť voľný čas s mádežou a zároveň
ich viest k Bohu a zmene života. Je potrebné venovať sa ľuďom individuálne a preto sa v tomto
roku viac venujeme mentoringu. Dúfame, že obmedzenia skončia a budem môcť rozvíjať
aktivity offline. V priamom procese je teraz zapojených 6 potencionálnych spolupracovníkov
s ktorými sa stretávame minimálne raz za 2 týždne v osobných rozhovoroch a pri štúdiu. Takto
sa nám darí napĺnať cieľ nájsť spolupracovníkov – dobrovoľníkov, ktorí by pomohli práve
v spolupráci v regione východ a tak by sa mohli rozbehnúť aj nové aktivity potrebné pre
duchovný rozvoj mládeže v oblasti OC Košice

2.1.6

Oblastné centrum SEM Myjava

Pôsobíme v oblasti Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku. Tu pripravujeme pravidelné a jednorázové aktivity pre dorast a mládež v oblasti.
Primárnym cieľom týchto aktivít je ponúknuť im interakciu s Ježišom Kristom, viesť mladých
ľudí ku kresťanským hodnotám, a povzbudzovať ich k prijatiu zodpovednosti za komunitu, v
ktorej žijú. Tieto ciele sa snažíme napĺňať na stretnutiach klubu pre dorast a mládež, klub
iSKejp 412, na stretnutiach základných kolektívov, na kresťanskom milti žánrovom festivale
MY FEST a na víkendovom stretnutí pre mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na Konfirmáciu.
Pracovníci v OC SEM Myjava
V roku 2021 boli v príprave a samotnej realizácií aktivít najviac zapojení títo dobrovoľníci:
Michal Kovár, Iveta Kovárová, Erik Michalička, Zuzana Durcová ml., Ján Sadloň, Patrícia
Sadloňová, Andrea Jankovýchová, Adam Žák, Tomáš Tomka, Marek Tomka, Daniela Tomková,
Kristína Horňáková, Adriána Kulíšková.
Podujatia v OC SEM Myjava
V rámci OC SEM Myjava sme v roku 2021 organizovali štyri pravidelné a dve jednorázové
aktivity. V nasledujúcej tabuľke uvádzame všetky aktivity. Uvedené počty účastníkov sú
zaznamenané na základe prezenčných listín z podujatí. Aktivity pri, ktorých nie je uvedený
počet účastníkov, boli v online priestore.
OC SEM MYJAVA
Názov podujatia

Termín

Účasť

0-14

15-19 20-25

26-30

31+

Vo vzťahu

15.05.2021

39

-

-

-

-

-

Máš masku?

19.06.2021

44

9

8

10

6

11

MY FEST

17.07.2021

235

62

16

23

25

109

Klub iSKejp412

10.09.2021

35

20

6

2

1

6

KONFIvíkend021

1.- 3.10.2021

25

14

3

1

0

7

VIANOCE INAK

17.12.2021

21

-

-

-

-

-

Stručný popis aktivít v roku 2021
Pravidelné aktivity:
Našim cieľom je v rámci oblasti Myjava vytvárať priestor pre zmysluplné trávenie voľného
času, kde si v chránenom prostredí budú môcť prostredníctvom vzájomnej interakcie mladí
ľudia rozvíjať verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Cieľom týchto aktivít je ponúknuť im
interakciu s Ježišom Kristom, viesť mladých ľudí ku kresťanským hodnotám, a povzbudzovať
ich k prijatiu zodpovednosti za komunitu, v ktorej žijú. Tieto ciele sa snažíme napĺňať pomocou
pravidelných aktivít, na stretnutiach klubu iSKejp412 a na stretnutiach jednotlivých základných
kolektívov v rámci oblasti.
Klub iSKejp412 – klub pre dorast a mládež z oblasti Myjava
Termíny stretnutí a témy:
15. 5. 2021 Vo vzťahu (online)
19. 6. 2021 Máš masku?
10.09. 2021 Klub iSkejp412
17. 12. 2021 VIANOCE INAK (online)
Jednorazové aktivity:
Zámerom jednorázových aktivít je vzájomné prehĺbenie vzťahov návštevníkov pravidelných
aktivít a vytvorenie priestoru pre širšie prepojenie komunity. Primárnym cieľom týchto aktivít
je ponúknuť im interakciu s Ježišom Kristom, viesť mladých ľudí ku kresťanským hodnotám, a
povzbudzovať ich k prijatiu zodpovednosti za komunitu, v ktorej žijú. Tieto ciele sa snažíme
napĺňať pomocou jednorázových aktivít ako je MY FEST a KONFIvíkend.
MY FEST
Termín: 17. 7. 2021
Miesto: Myjava - areál Trnovce
Popis: MY FEST je jednodňový, multi žánrový kresťanský festival. Cieľom festivalu je vytvoriť
priestor pre budovanie medziľudských vzťahov v rodinách, medzi priateľmi a zrozumiteľným
spôsobom im komunikovať kresťanské hodnoty. Na festivale sme sa prostredníctvom dobrej
hudby, Božieho slova a detského programu chceli priblížiť ku každej generácii. Na treťom
ročníku festivalu MY FEST sa zúčastnilo 235 ľudí.
KONFIvíkend021
Termín: 1.- 3. 10. 2021
Miesto: Misijné stredisko PRAMEŇ, Súš
Popis: Víkendového stretnutia určeného primárne pre mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na
Konfirmáciu sa zúčastnilo 25 ľudí. V piatok, sobotu a nedeľu bol program rozdelený do
jednotlivých blokov, v rámci ktorých boli pripravené rôzne súťaže, biblické témy, svedectvá a
spev kresťanských piesní.

Špecifické projekty v OC SEM Myjava
Špecifickým projektom oblasti Myjava
je jedna z našich jednorázových aktivít,
multi žánrový kresťanský festival MY
FEST. Rok 2021 bol už tretím rokom od
jeho vzniku. MY FEST pripravujeme v
spolupráci s viacerými kresťanskými
denomináciami z oblasti. Festival sa tak
prirodzene stal nástrojom pre
sieťovanie kresťanov z oblasti. Vďaka
tomuto projektu vznikajú v oblasti
nové priateľstvá a spolupráca naprieč
kresťanskými
denomináciami.
Spoločne hľadáme spôsob ako čo
najefektívnejšie, najzrozumiteľnejšie a
najrelevantnejšie šíriť Evanjelium v našej oblasti.
Zhodnotenie práce v OC SEM Myjava
Príprava aktivít v rámci OC SEM Myjava bola aj v roku 2021 ovplyvnená pokračovaním
pandemickej situácie na Slovensku.
V roku 2021 sme zrealizovali štyri
pravidelné aktivity - kluby iSKejp412 a
dve
jednorázové
aktivity
KONFIvíkend021 a MY FEST. Na
príprave a samotnej realizácií aktivít sa
podieľalo približne 20 dobrovoľníkov.
Prípravný tím sa stretával vždy podľa
aktuálnej potreby.
V rámci jednorázových aktivít sme sa v
roku 2021 opäť stali oficiálnym
spoluorganizátorom
kresťanského
multi žánrového festivalu MY FEST.
Naopak práve kvôli pandemickej
situácií sa nám nepodarilo nadviazať na minuloročný preventívny program. V oblasti sa už
ďalej nebudeme aktívne zúčastňovať na jeho príprave. Preventívny program na školách by mal
od roku 2022 v rámci SEM fungovať ako samostatný projekt.
Skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas príprav online aktivít v roku 2020 sme v roku 2021
pomerne dobre zhodnotili. V rámci oblasti sa nám podarilo natočiť viacero piesní, ktoré sme
využili na vyplnenie sociálnych sietí oblasti a počas priebehu online aktivít. Budovaniu
prípravného tímu prospelo online školenie pre pracovníkov s mládežou, ktorého sa zúčastnili
5 dobrovoľníci z oblasti. V porovnaní s minulým rokom, v online priestore aktívne fungovalo
viac základných kolektívov. Zvýšenie kvality pripravovaných aktivít by mohlo nastať po
skoršom začatí ich samotných príprav. Práve to je našou slabou stránkou.

Výzvou pre rok 2022 bude vytrvať vo flexibilite a
rýchlo reagovať na zmeny proti pandemických
opatrení a zabezpečiť, tak priebeh aktivít v
oblasti. Ďalšou výzvou bude
vytrvať a
efektívnejšie pracovať na budovaní tímu
dobrovoľníkov, ktorí v dostatočnom predstihu
začnú s prípravou aktivít.
Ďakujeme Pánu Bohu za možnosť pôsobiť medzi
dorastom a mládežou v oblasti Myjava i v roku
2021. Je to práve On, ktorý nás motivuje a
uschopňuje pripravovať aktivity v tejto oblasti.
Ďakujeme i predsedníctvu Myjavského seniorátu ECAV, farárom a farárkam z cirkevných
zborov ako i všetkým podporovateľom práce s dorastom a mládežou v OC SEM Myjava.

LINK
15. 5. 2021 Vo vzťahu (online)
https://eso.sem.sk/fotky/719
19. 6. 2021 Máš masku?
https://eso.sem.sk/fotky/717
17. 7. 2021 MY FEST
https://eso.sem.sk/fotky/716
10. 9. 2021 Klub iSkejp412
https://eso.sem.sk/fotky/718
1.- 3. 10. 2021 KONFIvíkend021
https://eso.sem.sk/fotky/714
17. 12. 2021 VIANOCE INAK (online)
https://eso.sem.sk/fotky/826

2.1.7

Misijná práca v Bytči

Všeobecná charakteristika práce
Misijná práca v meste Bytča a jeho okolí začala v septembri 2019 na „zelenej lúke“
podporovaná cirkevným zborom Súľov s vyslaním Spoločenstva evanjelickej mládeže. Sme
presvedčení, že takýto druh práce je potrebný a jeho hlavným cieľom je prinášať
zrozumiteľným spôsobom dobrú správu evanjelia medzi ľudí, ktorí hľadajú, alebo strádajú.
Túžime naplniť a chceme byť súčasťou poslania Pána Ježiša „činiť učeníkov“ z ľudí vo
všetkých národoch, mestách, dedinách. Misijná práca spočíva vo vytváraní vzťahov,
zvestovaní a následne budovaní „komunity“.
Vízia je: priniesť nádej do mesta, rodín, do životov jednotlivcov. Oproti roku 2020 sa naša
práca značne rozšírila o pomoc sociálne slabým rodinám a práci s ľuďmi na okraji spoločnosti
(ľudia so závislosťou, bezdomovci, delikventi)
Prácu v našej oblasti diverzifikujeme na niekoľko skupín:
1.
Služba teenagerom (táto práca spočíva v práci s mládežou, ktorú sme spoznali na
ulici. Pracujeme s nimi skrze športové aktivity, nezáväzné rozhovory, misijné kluby,
výlety, kresťanské párty, online stretnutia)
2.
Služba rodinám s deťmi (vzdelávanie a mentoring rodičov, organizovanie výletov,
komunity)
3.
Služba ľuďom na okraji spoločnosti (praktická pomoc zvládať závislosť a nachádzať
riešenie v abstinencií a osobnom spoznávaní osoby Pána Ježiša Krista, kresťanské
psychologické poradenstvo, zaradenie sa do spoločnosti, pomoc získavať praktické
zručnosti pre život)
Pracovníci v oblasti
Pracovníkmi v tejto oblasti sú Peter Soukup s manželkou Petronelou.
Podujatia v oblasti
Za rok 2021 sa nám podarilo zorganizovať 30 nedeľných komunít, letnú chatu pre
teenagerov, 55 pravidelných misijných klubov, 3 kresťanské párty, 35 chlapčenských
stretnutí, 10 športových popoludní pre mladých a 15 výletov s cieľom budovania vzťahov v
komunite. Sme za tieto stretnutia vďační. Tieto stretnutia fungovali na
týždennej/dvojtýždennej báze.
Špecifické projekty
Rok 2021 nepriniesol žiadne špecifické projekty prameniace z našej oblasti.

Zhodnotenie práce
Uplynulý rok priniesol mnoho problémov, prekážok a výziev. Bol to náročný, no prelomový
rok. Otvorili sa nové možnosti začiatku nových foriem kresťanskej služby. Rok 2021 preto
hodnotíme veľmi pozitívne, lebo to bol priestor hľadať nové cesty a spôsoby pre rozvoj a
rast. Uvoľnenie opatrení prinieslo aj novú chuť a zápas. Dobrú správu mohlo počuť mnoho
rôznych ľudí z mesta. Modlíme sa za ich znovu narodenie a zmenu pod mocou Ducha
Božieho.
Výzvy na ďalší rok: Vidíme priestor pre pravidelnú spoluprácu so školami v meste a
následnou prácou s teenagermi. Zatiaľ kvôli postupnému uvoľňovaniu opatrení sa nám v
tejto oblasti nepodarilo urobiť prelomový krok. Vidíme priestor pre spoluprácu s miestnou
RKC. Taktiež ako výzvu vnímame zodpovedné zvestovanie evanjelia Pána Ježiša, ktorého
cieľom je spasenie a osobná, živá viera v Boha a následná starostlivosť o znovu narodené
Božie deti.

2.2 Celoslovenské aktivity v roku 2021
Ako organizácia organizujeme aj viacero podujatí a akcií, ktoré prebiehajú na
celoslovenskej úrovni jednorázovo, alebo opakovanie, či pravidelne:

2.2.1

Semfest online a Semfest stanovačka 2021

Dátum: 2.-3. júl 2021
Téma: Doba neistá
Keďže aj rok 2021 bol poznačený zlou pandemickou situáciou, rozhodli sme sa zorganizovať
Semfest v dvoch podobách a to Online a potom aj ako letnú stanovačku.
Semfest Online bol vysielaní naživo do v online priestore prostredníctvom livestreamu na
kanáli Youtube Semfest:
https://www.youtube.com/channel/UCO61HE7AFNBAdmzJGxN7C6Q
Hlavnou témou Semfestu Online bola v roku 2021 téma „Doba neistá“. Táto téma je
vyjadrením toho, čo sme prežívali a vnímali. Naše istoty a hodnoty na ktorých stojíme sa môžu
razom zmeniť a my to nevieme ovplyvniť. Počas Online Semfestu sme v rôznych podobách
rozprávali o istotách v našich životoch. Hlavným rečníkom bol Lukáš Sztefek, evanjelický farár
zo Slezskej církvy evanielickej zo zboru v Albrechticiach. Spolu sme sa zamýšľali nad tým, ako
Biblia vníma istoty a kde hľadať tú pravú istotu v našom živote. V rámci večerných programov
sme diskutovali s mladými ako oni vnímajú istoty v rôznych oblastiach ich života. Na podujatí
odzneli rôzne semináre, piesne, či diskusie.
„Mala som veľkú radosť, že SEMfest komunita sa nebála pustiť do online formy. Ak si myslíš,
že je to veľmi neosobné, asi si tomu nedal vôbec šancu. Ja som sa cítila, akoby som sedela
priamo pri nich, i keď som bola práve na kopci. A atmosféru na lúke, zatiaľ čo ti hrajú naživo
chváli, to chceš!“ (Karin)

Program Semfest Online 2021

Semfest Stanovačka
Dátum: 15-18.júl 2021
Téma: Zaži TO!
Miesto: Misijné stredisko Matejková - Brezová pod Bradlom
Počet účastníkov: 105
Pretože začiatkom roka bola stále pandemická situácia nepriaznivá, a nevedeli sme
predpokladať aké veľké bude počas leta uvoľnenie rozhodli sme sa uskutočniť Semfest len
v podobe stanovačky pre menší počet mladých.
Stanovačku sme zorganizovali v Misijnom stredisku Matejková. Program bol nastavený tak,
aby si každý prišiel na svoje. Rovnako ako semfest online, aj Semfest stanovačka sa niesla v
určitej téme. Tento rok to bola téma – Poď to zažiť! Ale zažiť čo? No skrátená odpoveď by

mohla byť – poď zažiť Krista! Preto sme sa rozhodli, že každý jeden deň chceme spoznávať
Krista o niečo viacej. Počas Semfestových dní sme spolu mohli zažiť odpustenie, prijatie,
radosť, priateľstvo, slobodu a nádej. A to nie len skrze rečníkov, ktorí hovorili o danej téme,
ale aj skrze vzťahy a celkovú atmosféru na Semfeste. Toto sme stihli zažiť a spoznať počas
semfestových dní. No zažívanie Krista, je každodenné rozhodnutie, do ktorého verím, sme
mohli pozvať aj mnoho nových ľudí. A čo ešte?
Tým, že tento rok bol Semfest trošku menší ako zvyčajne, sme sa mohli rozdeliť do niekoľkých
skupiniek, v ktorých sme mohli zažívať také menšie spoločenstvo. Bol to vynikajúci čas na
stíšenie, modlitby, diskusie k téme alebo jednoducho rozhovory s priateľmi. Okrem toho sme
ráno v piatok a sobotu mali možnosť sa aj spoločne so Slavom Slávikom zamýšľať nad listom
Filipským, a tým aj spolu začať nový deň. A každý deň bol naozaj veľkým požehnaním.
Okrem samotného hlavného programu, bol tento rok aj trochu špeciálny a to tým, že sme
chceli poslúžiť a pomôcť tam, kde je to potrebné. Preto bude súčasťou programu bola aj
jednoduchá dobrovoľnícka služba priamo v Matejkovej, ale aj v miestnom cirkevnom zbore.
A ako bolo?
„Áno, Semfest stanovačka pre mňa mala naozaj zmysel a určite by som išiel znovu. Bol to dobrý
čas, aj z duchovného hľadiska, ale zažili sme aj kopec srandy a ešte sme aj spravili niečo
užitočné. Celý ten čas mi dával zmysel vždy, keď som nás videl ako spolu tvoríme niečo, čo má
skutočný význam.“ Dominik
PROGRAM:
Štvrtok
19:30 Večerný program – rečník Jany Šimočko: Zaži ODPUSTENIE
Piatok
7:30 Raňajky
8:00 Zamyslenie so Slávom Slávikom na List Filipským 1. časť
9:00 Ranný program - rečníčka Anet Chreňová: Zaži PRIJATIE
10:30 Skupinky
11:30 Školenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
12:00 Piatkový obed
13:30 Praktická pomoc pri úprave areálu
17:00 Zamyslenie so Slávom Slávikom na List Filipským 2. časť
18:00 Večera
19:30 Večerný program - rečník Michal Kovár: Zaži RADOSŤ
Sobota
7:30 Raňajky
8:00 Zamyslenie so Slávom Slávikom na List Filipským 3. časť
9:00 Ranný program - rečník Samuel Grega: Zaži PRIATEĽSTVO
10:30 Skupinky
12:00 Sobotný obed
13:30 Praktická pomoc pri úprave areálu
17:00 Zamyslenie so Slávom Slávikom na List Filipským 4. časť
18:00 Večera
19:30 Večerný program - rečník Filip Kriško: Zaži NÁDEJ
21:00 Zážitková aktivita - Bludisko

Nedeľa
7.30 Raňajky
9:00 Semfest kostol - rečník Vladko Maťaš: Zaži SLOBODU
12:00 Nedeľný obed a balenie a odchod

2.2.2

Dokonalý v Kristu (DVK)

Termín: celoročný projekt
Miesto: MEMC ICHTHYS - Veľky Slavkov
Téma: Vzdelávanie mládežnickych pracovníkov
Zodpovedný pracovník: Ján Vecan, Anna Galová (externa spolupráca), Janka Kovalčíková,
Peter Soukup, Vladimír Maťaš, Zuzana Ivanecká (externá spolupráca), Matej Otčenáš, Ľubica
Otčenášová, Michal Findra (externa spolupráca), + pozývaný lektori a skupina 10
dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na osobnom mentoringu

Všeobecná charakteristika projektu:
Hlavné smery aktivít SEMu sú evanjelizačná práca a výchova spolupracovníkov –
dobrovoľníkov a vzdelávania mládežníckych vedúcich. V kontexte covid opatreni sme nemohli
robiť celoslovenske DVK a zvážení situácie sme sa rozhodli cele DVK pretransformovať do 3
projektov ktore budú hlavné nosné smery v oblasti vzdelavania a rozvíjajú DVK v ďalších
oblastiach.
DVK +, ktorý je zameraný na skupinu bývalých absolventov DVK, ktorí sú aktívni v práci
s mládežou v SEMe, mladé rodinky. Tomuto kroku predchádzalo DVK S – ako celoslovenské
stretnutie pracovníkov. DVK + je viac zamerané viac na rozbeh nových foriem stretávania sa
v miestnych komunitách a hľadanie uplatnenia v dobrovoľníctve aj „po skončení mládeže“.
Chceme aby to bolo pravidelné - celkom by sa jednalo o 3 stretnutia počas roka (maximalne
4).
DVK c – clasic – je zamerané viac na regióny, ide o obsah ktorý je v klasickom ponímaní DVK –
rozvoj v duchovnej oblasti (základné teologické pravdy), duševnej – poznávanie svojej
hodnoty a praktické zručnosti v práci s mládežou. Zmena je v tom, že sa vytvoria malé
skupinky priamo v regiónoch, kde bude záujem o vzdelávanie a náš team DVK bude k dispozícii
s témami pri formovaní nových spolupracovníkov ( budeme to realizovať výjazdami teamu
DVK do regiónu). Okrem toho plánujeme 3 spoločné stretnutia týchto skupín v našom
školiacom centre MEMC. Pri týchto stretnutiach by sme sa zamerali najme na teamovu prácu,
ale dôležitý aspekt je prepájanie a budovanie vzájomných vzťahov v rámci celoslovenských
aktivít SEMu.
DVK basic – v kontexte pokračovania a rozvoja vzdelávania sme sa rozhodli pre formát
v ktorom je pobyt v komunite MEMC Ichthys V.Slavkov. Čas strávený v našom základnom
tábore zahŕňa najmä život v komunite, vzdelávanie, tréning a dobrovoľníctvo. Prijatá výzva
stráviť 3-12 mesiacov v našom Base Campe môže byť krokom smerom k napĺňaniu Božieho

zámeru v osobnom živote. Je to program ktorý je vedený a zabezpečovaný pracovníkmi
MEMC. https://memc.sk/base-camp/
DVK mentoring - Na celom projekte sa zúčastňuje ďalší cca 10 dobrovoľníkov, ktorí
zabezpečujú osobný mentoring pre študentov 1 x týždenne. Mentor je priamo z bydliska kde
študent býva alebo študuje, a je to človek ktorý má dobrý vzťah k mladým a takouto formou
s nami spolupracuje (väčšinou je to absolvent DVK alebo lektor DVK). Ich práca má obrovský
význam aby sa preberané témy cez spoločné zdieľanie dostávali do životov a praxe študentov
DVK. V tomto ročníku poznačenom pandémio sa DVK realizovalio najviac v oblasti osobného
mentoringu. Ukázal sa ako veľmi potrebný a dôležitý prvok celého vzdelávania.

Štatistika realizovaných stretnutí:
Mentorig KE - 10 účastníkov – priebežne – cca 250 hodin
Bližšia špecifikácia projektu:
DVK (Dokonalý v Kristu) – je vzdelávací program, zameraných na pomoc najmä vedúcim
mládeži a mládežníckych skupiniek, aby sa zdokonaľovali v oblastiach osobného duchovného
rastu, poznávania Biblie a zručnosti pri organizovaní aktivít mládeže a táborov. Tento formát
vzdelávania je začatím školského roku 2020/2021 už 12tým ročníkom. Takto sme touto
neformálnou metódou vzdelávania vyškolili cca 190 nových spolupracovníkov. 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. Rozsahom chceme pôsobiť v rámci
celoslovenských aktivít SEMu. Nakoľko sa nedali realne rozbehnúť ročník 2020/21 zostalo len
pri plánovaní a osobnom mentoringu. Niektoré menšie aktivity boli realizované v regiónoch,
ale bez možností stretnutia v rámci celoslovenského rozmeru DVK
Personálne zabezpečenie team: Celý program je zabezpečený týmom dobrovoľníkov ktorí
pripravujú jednotlivé stretnutia a témy ( Peter Soukup, Vladimír Maťáš, Stano Gurka, Janka
Kovalčiková, Zuzana Ivanecká a ďalší hostia – Slavomír Slavik, Mikuláš Lipták, Ondrej
Kolárovský...a ďalší...

2.2.3

Konfivíkendovky

Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Zameranie: konfirmandi
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Janka Lukáčová, Michal Kovár, Tomáš Sklárš
Konfivíkendovky sú špeciálne víkendové stretnutia pre jednu vekovú kategóriu –
konfirmandov (12-14 roční), na ktoré sú pozývaní spoločne so svojimi bratmi farármi/sestrami
farárkami.

Cieľom je, aby konfirmandi počuli evanjelium a aby sa spoznali s inými konfirmandmi z
vedľajších cirkevných zborov ECAV. Program je riešený zážitkovo, aby účastníkov zaujal, ale
priniesol im aj podnety na uvažovanie. Zaznievajú tiež osobné svedectvá mladých ľudí vo veku
konfirmandov. V tomto kalendárnom roku napriek plánovaným 11 konfivíkendovkám sa
uskutočnila len jedna pre oblasť Myjavy. Napriek tomu, že sme sa víkendovky snažili preložiť z
jari na jeseň, s príchodom druhej vlny pandémie museli byť zrušené aj tie.

2.2.4

Stretnutie fulltimerov

Miesto: Online, Dolný Kubín
Zodpovedný pracovník: Jozef Šimek
Pravidelné stretnutia pracovníkov SEM, ktoré sú zamerané na zdielanie, osobný rast
pracovníkov a praktické plánovanie aktivít SEM. V roku 2021 sa väčšina z týchto stretnutí
vzhľadom na pandemickú situáciu mohla uskutočniť len online.

2.2.5

Kníhkupectvo Brána

Kníhkupectvo Brána je súčasťou Spoločenstva evanjelickej mládeže. Kamenná predajňa sa
nachádza v priestoroch centrály SEM na Zvonárskej 23 v Košiciach. Predaj ponúkaného tovaru
prebieha aj cez e-shop www.brana.sem.sk. Webstránka má nový vizuál a je pravidelne
aktualizovaná, čo sa odrazilo na počte objednávok. Kníhkupectvo Brána možno nájsť už aj na
sociálnych sieťach facebook (Brána – Kníhkupectvo) a instagram (knihkupectvo_brana).
V rokoch pred pandémiou sme ponúkali tovar na kresťanských akciách mimo kamennej
predajne, ale za posledné dva roky to pandemická situácia nedovolila.
Zodpovedné osoby: Erika Sasáková, Radoslava Beňová – študentky - brigádničky na dohodu
Charakteristika:
Cieľom projektu Kníhkupectvo Brána je ponúknuť na trhu kvalitnú kresťanskú literatúru, ktorá
je zameraná na priblíženie Boha ľuďom, zvestovanie evanjelia Ježiša Krista, duchovný rast
kresťanov, štúdium Biblie. Zákazníci nájdu aj knihy v rámci poradenstva s psychologickou
tematikou z pohľadu kresťanských hodnôt, ale aj svedectvá, životopisy, študijné materiály,
zamyslenia, výchovné knihy, beletriu, poéziu, detskú literatúru. Ponúkame aj CD s hudbou
i hovoreným slovom, hrané filmové, dokumentárne i animované DVD, rôzny doplnkový tovar
cez perá, obaly na Biblie a spevníky, dekoračný tovar, magnetky, záložky, tašky, pohľadnice
a iné milé drobné predmety.
Našou túžbou zároveň je, aby naša predajňa bola aj miestom, kde ľudia radi prídu, lebo okrem
dobrých kníh a iného tovaru, tu nájdu aj miesto pre rozhovor, povzbudenie, prijatie i dobrú
kávu.

Link: www.brana.sem.sk

2.2.6

Helping Hand

Zodpovedný pracovník: Samuel Hudák
Misijný projekt Helping Hand funguje od roku 2009.
Prešiel rôznymi vývojovými štádiami, ktorého súčasťou
boli rôzne menšie podprojekty. Základná myšlienka
projektu – zvestovanie evanjelia – však bola vždy
zachovaná. Forma a spôsob sa menili podľa situácie
a obecenstva.
V roku 2021 bol Helping Hand veľmi poznačený pandémiou. Napriek neistej situácii sa našli
cirkevné zbory a spoločenstvá, ktoré sa rozhodli realizovať aktivity. Podarilo sa realizovať 18
akcií. Na týchto akciách v rôznej forme a spôsobe zaznelo Božie slovo.

2.2.7

Vzdelávacie webináre

Počet: 5
Miesto: Online
Zameranie: vedúci mládeží a dorastov, mládež
Zodpovedný pracovník: Jozef Šimek
Myšlienka pravidelných webinárov vyšla z potreby vzdelávania našich vedúcich a zároveň z
túžby priniesť duchovné povzbudenie mladým ľuďom na Slovensku. V priebehu roku 2021 sa
nám podarilo zorganizovať Webinár o táboroch, ktorý slúžil na praktickú pomoc s organizáciou
letných podujatí pre deti a mládež v dobe pandémie. Medzi ďalšie témy webinárov patrili aj
Lekcia pre život s Janym Šimočkom, Keď Boh mlčí s Dagmar Mozolovou, Ako horieť
a nevyhorieť s Ondrejom Kolárovským, Ako spravovať svoj čas s Petrom Hrubom.

2.2.8

Medzinárodné aktivity

Tento rok sme v rámci zahraničnej spolupráce uskutočnili 1 pracovnú cestu. Plánovaných ich
bolo viacej, ale kvôli pandémii sa neuskutočnili ale zato sa uskutočnilo viacero stretnutí online,
čo hodnotíme pozitívne.
S nemeckým Durínskom a Württenbergom máme
dlhoročné partnerstvo v rámci troj- partnerstva
našich evanjelických cirkví. Na konci decembra sme sa
zúčastnili stretnutia v rámci tejto spolupráce, kde boli
pozvaní rôzny partneri z celého sveta.
Partnerstvo s EJW Württenberg sa prehĺbilo
stretnutiami na rozvoj partnerstva, či hľadania
dobrovoľníkov na dobrovoľnícekj platforme, či príprava medzinárodného stretnutia v roku
2022.

Aktívne sme rozvíjali partnerstvo s Ohmenhausenom Germany, kde sme nielen vyslali
dobrovoľníčku Kristínu ale mali aj online stretnutie na jar a navštívili sme tento cirkevný zbor
na jeseň.
Partnerstvo s Bieloruskom sa nám tento rok rozvíjať nepodarilo (kvôli pandemickej i politickej
situácii v krajine).
V rámci medzinárodnej spolupráce so SON (bývalé EEMN z USA) v OC SEM Púchov každé leto
organizuje anglický biblický tábor. Tento rok sa však tábor kvôli situácii s pandémiou nekonal.
V lete sa mal konal 3.ročník mládežníckej výmeny medzi krajinami Nemecko – Island –
Slovensko na Islande. Island z tejto spolupráce odstúpil. Stretnite sa konalo bilaterálne
v Rakúsku s nemeckým partnerom, čo hodnotíme veľmi pozitívne.
Zahraničné cesty
Názov podujatia

Termín

Účasť

0-14

15-19 20-25

26-30

31+

EJW EDS dobrovoľnícky portál

4.10.2021

39

0

26

9

2

2

EJW Weltdienst

24.2.2021

10

0

2

3

2

3

EJW príprava 2022

17.11.2021

18

0

0

0

0

18

Love the Difference with Food

14.8.17.8.2021

23

0

12

8

2

1

EDS Afrika – príprava

23.1.2021

7

0

0

0

1

6

EDS Afrika – príprava

2.12.2021

5

0

0

0

1

4

Medzinárodná konferencia

21.12.2021

72

0

0

5

32

35

– 28.-31.10.2021 15

0

1

5

4

5

Zahraničná
Ohmenhausen

cesta

