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6. Závěr

Tato zpráva stručně popisuje celý prožitý rok. Škoda, že zde nemůžeme zapsat svědectví, pocity,
pláč, starosti na hranicích se státní správou (např. při vyřizovaní víz) nebo radost dětí, když dostanou věc, kterou by jim rodiče nikdy nekoupili, radost invalidy, který nás žehná a děkuje, že dostal
super francouzské hole, nebo radost starých lidí, kteří dostali postele (válendy), když jim předtím
povodeň všechno vzala nebo zničila.

7. Poděkování

Ještě jednou děkujeme našemu Bohu – Ježíši Kristu, že jsme mohli pracovat na Jeho vinici. Chceme
touto cestou poděkovat všem, velkým i malým dárcům a určitě budeme potřebovat vaši pomoc při
realizování pomoci postiženým lidem. Bez vaší pomoci by naše práce byla marná.
Ať vám Bůh žehná.
Zapsal: Svoboda Lumír

Zůstatek z roku 2003
Příjmy:

Výdaje:

Finanční zpráva o hospodaření za rok 2004
v pokladně
na účtu
Celkem

Členský poplatek
Dary na činnost
Úroky
Haléřové vyrovnání
Převod z banky do pokladny
Celkem
Vedení účtu
Nákup mat. - fax
Poskytnuté dary
Poplatek za vízum
Kanc. potřeby
Poštovné
Cestovné
Přepravné
Nájem skladu
Repre
Převod do pokladny
Celkem

Zůstatek do roku 2005 v pokladně
na účtu
Celkem

6 601,40
41 509,32
48 110,72

2 100,00
127 470,00
30,09
0,10
13 000,00
142 600,27

1 256,00
5 400,00
13 000,00
2 440,00
1 171,50
85,00
20 908,00
70 530,60
100,00
1 952,50
13 000,00
129 843,60

Finanční zprávu vypracoval Czudek Stanislav dne 22.03.2005

18 434,50
42 432,89
60 867,39

1. Úvod

Drazí spolupracovníci, sympatici, dárci, sponzoři, modlitebníci, sbory, misijní společnosti, spolky,
OHES a státní správo, právě vám náleží poděkování a veliký obdiv za činy milosrdenství, jež jste prokázali lidem pro jejich záchranu nebo pomoc v jejich tíživých životních situacích. Děkujeme našemu
Bohu – Ježíši Kristu, že z jeho vůle vznikají oslovení a výzvy k činné službě. On bude také odměňovat, jak je to v Bibli v evangeliu svatého Matouše 10: 42 zapsáno: „A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou
odměnu.“ Díky Bohu, že jsme mohli investovat svůj čas, schopnosti, peníze, věcné dary a správně se
rozhodnout pro poskytnutí pomoci trpícím, nemocným, sirotkům, vdovám, bezdomovcům, invalidům, nemajetným, sociálně slabým rodinám a jiným jim podobným. I v naší Evropě žije mnoho lidí,
kteří potřebují naši duchovní, osvětovou a materiální pomoc.

2. Poslání a cíle

Od registrace dne 10.2.2003 na Ministerstvu vnitra České republiky se naše občanské sdružení PTS
snažilo v rámci dobrovolnické činnosti pracovat na poli misie, osvěty a humanitární pomoci.
A) Misie

- podpora misionářů a misijních pracovníků
- zprostředkování krátkodobých misijních
výjezdů
- spolupráce a podpora místních sborů

B) Osvěta

- podpora osvět. činnosti ve výchově dětí
a mládeže k sociálnímu cítění
- vzdělávání (financování sociálně slabých
studentů na středních a vysokých školách)
- výchova k pracovním návykům
- zjemnění občanské nesnášenlivosti
- poradenství
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C) Humanitární pomoc

- rychlá materiální a humanitární pomoc při přírodních
a jiných katastrofách a následně pomoc při vybavení
a zařízení domů, bytů, například po povodních.
- výbava a zařízení azylových domů, sociálních ústavů, škol,
církevních objektů, romských táborů, ozdravoven.
- průběžná materiální pomoc sociálně slabým občanům, rozdávání oděvů, obuvi, postelí, nábytku, praček a jiných věcí.

3. Spolupracujeme

Města a obce – Karviná, Český Těšín, Třinec, Bystřice,
ADRA, Český červený kříž, Slezská diakonie, Nehemie, Filadelfie, Biblická misijní společnost v Polsku, regionální církve.

4. Rada

Scházela se pravidelně, dle daných termínů, projednávala a schvalovala následné programy:
- podpora projektu letního dětského romského tábora v Mukačevu na Ukrajině v termínu
15. – 22. srpna 2004
- vypravení sedmi humanitárních pomocí na Ukrajinu a do Rumunska
- provozování skladů
- sponzorské a věcné dary – včetně smluv
- přednášky
- administrativa

5. Nejdůležitější aktivity v roce
Leden

Únor
Březen

Duben
Květen

- vyslání 1. humanitární pomoci s dárkovými balíčky do dětského domova
„Dom miloserdia“ v Kamjanicy u Užgorodu na Ukrajině
- setkání rady, příprava konference
- konference byla volební, složení nové rady:
Předseda – Borski Stanislav
Místopředseda – Svoboda Lumír
Tajemník – Czudek Stanislav
Člen – Bednář Václav
Člen – Dona Hynek
- mimořádná rada, byli jsme požádáni o pomoc při realizaci projektu „Srdce na
dlani“ – p. Palarčík a p.Schulhauser
- vyslání 2. humanitární pomoci obyvatelům městyse Kobylecká Polana
v Rachovském okrese na Ukrajině
- vyslání 3. humanitární pomoci dobročinnému fondu „Dobročiniec“, jenž pečuje o romské rodiny u Mukačeva na Ukrajině

Červen

Červenec
Srpen

Září
Říjen

Říjen
Listopad
Leden 2005
Březen

- přistavený vagón na nádraží v Bystřici n./ Olší pro
sběr obnošeného šatstva nehodícího se k vývozu do
zahraničí
- vyslání 4. humanitární pomoci sociálně slabým obyvatelům do města Iršavy na Ukrajině
- setkání rady PTS, předseda Borski jednal na velvyslanectví ve Lvovu na Ukrajině ohledně víz
- vyslání 5. humanitární pomoci Slovenskému evangelickému sboru v Butíně, župě Timis v Rumunsku
- sbor Církve bratrské v Českém Těšíně a PTS pořádají ve dnech 15. – 22 .8. 2004 „Romský dětský tábor“
v Mukačevu na Ukrajině
- vysíláme 6. humanitární pomoc obyvatelům a Baptistické církvi v Kobylecké Polaně v Rachovském okrese na Ukrajině
- rada PTS
- obrací se na nás vedoucí střediska humanitární pomoci Devizní charity ostrav-

sko – opavské o poradenství a pomoc při vyslání kamionu do „Domova radostného stáří“ v Usť – Čorné, v působišti pátera řeckokatolické církve Petra
Kremnického v Zakarpatské oblasti na Ukrajině.
- slavnostní setkání členů rady se sponzorem PTS a romských táborů na Ukrajině pastorem Muszscynskim z Chicaga v USA
- člen rady Czudek Stanislav vykonal misijní cestu po romských sborech, kde
sloužil v okolí Mukačeva na Ukrajině.
- 19.11.2004 oslavil 75 let náš nejstarší člen, misionář, překladatel, průvodce
a kazatel (původem z Českého Těšína) z Brna z Bratrské církve bratr Stanislav
Heczko, gratulace za PTS předal předseda Stanislav Borski.
- slavnostní setkání rady, příprava konference
- vysíláme 7. humanitární pomoc, měla být vyslána v prosinci 2004, po zdlouhavém vyřizování dokumentů v Kyjevě (politická pomerančová revoluce) jsme
odvezli věci dobročinnému fondu „Dobročiniec“ v Mukačevu na Ukrajině.

