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Finanãní zpráva o hospodafiení za rok 2005
ZÛstatek z roku 2004

v pokladnû
na úãtu
Celkem

Pfiíjmy:

âlensk˘ poplatek
Dary na ãinnost
Úroky
Pfievod z banky do pokladny
Refakturace hum. pomoci Ukrajina
Celkem

2 300,00
81 158,60
95,94
20 000,00
21 240,50
124 795,04

V˘daje:

Vedení úãtu
Poskytnuté dary
Humanitární pomoc Ukrajina
Dovoz humanitární pomoci Ukrajina
Po‰tovné
Zpracování úãetnictví
Pronájem pfiívûsu
Repre
Pfievod do pokladny
Celkem

1 050,00
500,00
66 269,00
21 240,50
157,50
2 000,00
2 940,00
929,50
20 000,00
115 086,50

ZÛstatek do roku 2006

v pokladnû
na úãtu
Celkem

Finanãní zprávu vypracovala Lenka Matulová dne 27. 3. 2006

2005

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

32 193,00
38 382,93
70 575,93

Obãanského sdruÏení – Pomoc Tû‰ínského Slezska (PTS)
v âeském Tû‰ínû, ul. Studentská 25
1. Úvod
Milí pfiátelé, spolupracovníci, sympatici, dárci, sponzofii, kfiesÈanské spoleãenstva, ale i OHES a statní správû, právû vám naleÏí srdeãné podûkování za
ãiny milosrdenství a lásky, jenÏ jste spoleãnû s námi prokázali lidem v jich tíÏiv˘ch Ïivotních situacích. Dostává se Vám do rukou v˘roãní zpráva za rok
2005 v nichÏ chceme informovat o na‰im poslání - pomáhat druh˘m. Slovy se nedá v‰e vyjádfiit s ãím je pomáhání spojeno. Není to jen v˘ãet
aktivit, ãísel, seznamy misijní a humanitární pomoci. KaÏd˘ z nás se rozhodoval o urãit˘m druhu obûti (ãas, schopnosti, kvalifikace, vûcné dary, finanãní prostfiedky, dopravní prostfiedky a.j.) Na poãátku na‰e sluÏby lidem v materiální nebo duchovní nouzi, jsme si vybrali vzor pro poskytování pomoci
potfiebn˘m v Mistru nad mistry – JeÏí‰i Kristu. KdyÏ si v Bibli ãteme o jeho systemizaci, anal˘ze, sociálním cítûní, uzdravování, pracovním právu, vztahu k státní správû, praktické pomoci, lásce k lidem v rÛzn˘ch potfiebách, tak to jsou právû ty potfiebné znalosti a dovednosti, které kaÏd˘ z nás na
rÛzném stupni potfiebuje k samaritánské sluÏbû. Je to úÏasné jak mladí se hlásí do díla a mnozí star‰í vyprávûjí, jak rádi by pomáhali, ale uÏ
nám síly nestaãí. Právû Vám slab˘m a nûkdy nemohoucím chceme obzvlá‰È podûkovat za Vá‰ vklad v pomáhání, je‰tû nemohoucnûj‰ím od Vás.
V Bibli máme zapsan˘ pfiíbûh (Skutky sv. apo‰tolÛ 9, 36 – 40) o Ïenû jménem Tabita. Byla to obyãejná Ïena, jak˘ch je snad milióny. Nedûlala nic
zázraãného, jen s lásky k vdovám (tehdy na pokraji spoleãnosti) ‰ila ko‰ile a plá‰tû. Jedinû s lásky lze dûlat ‰lechetné ãiny jenÏ nejsou u Boha zapomenuty. Pfiátelé Ïijeme v zemi, která opl˘vá hojnosti, nikde nevidíme Ïebráky i bezdomovci mají své postele v azylov˘ch domech, díkybohu za v‰e.
Je to velmi dobfie, Ïe chceme a umíme pomáhat druh˘m.

2. Poslání a cíle
Na‰e obãanské sdruÏení PTS, bylo a je zaloÏeno na dobrovolnické ãinnosti
a obsahovû i metodicky pracuje na poli misie, osvûty i materiální pomoci.
A) Misie
- pofiádání semináfiÛ a vyuãování pro skupiny a sbory.
- podpora misionáfiÛ a misijních pracovníkÛ
- zprostfiedkování krátkodob˘ch misijních v˘jezdu
- spolupráce a podpora místních sborÛ
- nesení povzbuzení a útûchy nemocn˘m zdravotnû i mentálnû,
sociálnû postiÏen˘m a jinak dotãen˘m lidem, vãetnû finanãních
a materiálních darÛ.

B) Osvûta
- podpora osvût. ãinnosti k sociálnímu cítûní ve v˘chovû dûtí a mládeÏe
- podpora na dálku ve vzdûlávání (financování sociálnû slab˘ch studentÛ
na stfiedních a vysok˘ch ‰kolách)
- v˘chova k pracovním návykÛm
- zjemnûní obãanské nesná‰enlivosti
- poradenství
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C) Materiální pomoc
- rychlá materiální (humanitární pomoc) pfii pfiírodních a jin˘ch
katastrofách a následnû pomoc pfii vybavení a zafiízení domÛ, bytÛ,
napfiíklad po povodních.
- v˘bava a zafiízení azylov˘ch domÛ, sociálních ústavÛ, ‰kol, církevních
objektÛ, romsk˘ch táborÛ, ozdravoven
- prÛbûÏná materiální pomoc sociálnû slab˘m obãanÛm, rozdávání
odûvÛ, obuvi, postelí, nábytkÛ, praãek a jin˘ch vûcí.

Záfií
Listopad

- rada PTS
- vysíláme 4. humanitární pomoc, jenÏ je urãena sboru v Rodnikové Hutû, Svaljavského rajonu na Ukrajinû. V tomto
místû chceme pomoc sboru pfii opravû staré ‰koly jenÏ má slouÏit jako ozdravovna pro âernobylské a Kijevské dûti.
- vysíláme 5. materiální pomoc a to „Blagodijne organizaci“- Dolja v mûstû Mukaãevu.

Prosinec

- Slavnostní rada PTS

6. Závûr
3. Spolupracujeme
Mûsta a obce – Karviná, âesk˘ Tû‰ín, Tfiinec, Bystfiice, ADRA, âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ, Slezská diakonie, Nehemie, Filadelfie, Charita, Biblická misijní spoleãnost v Polsku, regionální církve.

Na závûr chci Bohu vyjádfiit vdûãnost , za to Ïe nás v‰echny spojil v jedno a pfiizval k sluÏbû neseni pomoci lidem. On nás povolal k svûdectví o JeÏí‰i. Dal oslovenému kajícníku slzy radosti nad tím, Ïe je zapsán v knize Ïivota. Nad‰ení s darované Bible. ProÏívali jsme radost
s dûtmi, jenÏ dostaly vûc kterou by jim rodiãe nikdy nekoupili, invalidy dûkujícího za francouzké hole, vdovy a sirotci, ktefií byli alespoÀ na
nûjak˘ ãas zaopatfieni. Vdûãnost otce a matky, pracujících do noci jen, aby udrÏeli své dítû na vy‰‰í ‰kole, za Va‰e peníze z lásky k jejich
dítûti.

4. Rada
Scházela se pravidelnû, dle dan˘ch termínÛ, projednávala a schvalovala následné programy:
- podpora projektu a vyslání misionáfie St. Czudka na letní dûtsk˘ romsk˘ tábor v Mukaãevu na Ukrajinû
- vypravení pûti humanitárních pomocí na Ukrajinu a do Rumunska
- provozování skladÛ
- sponzorské a vûcné dary – vãetnû smluv
- pfiedná‰ky
- administrativa

5. NejdÛleÏitûj‰í události a práce
Leden

Bfiezen

Kvûten
âerven

âervenec

- Slavnostní setkání rady PTS – misionáfi na Ukrajinû mûstû Kijevû Va‰ek Bednáfi informoval o prací
mezi dûtmi Ïijících v kanálech, sklepích a jejich
návrat do normálního Ïivota. K tomu jim pomáhá
kfiesÈansk˘ dûtsk˘ domov „Ojãi dom“
- Konference:
Zahájení a vedení
- pfiedseda
Borski Stanislav
Zpráva o ãinnosti
- místopfiedseda
Svoboda Lumír
Zpráva o hospodafiení - tajemník
Czudek Stanislav
Zpráva rev. Komise
- revizor
Schulhauser Marek
Slova k pfiítomn˘m, kazatel Heczko Stanislav, senior Cichy Stanislav, biskup baptistÛ z Bûloruska Sirisiuk Alexandr
Prezentaci o misijní práci v Africe nám pfiedvedl, ná‰ ãlen a jinak
fieditel Biblické misijní spoleãnosti Marcol Jerzy.
- Sponzorujeme nadaãní fond NEHEMIA pfii misijním v˘jezdu do
mûsta Krivoj Rog na Ukrajinû. Br. R. Povala a J. Hanák vyuãovali,
kázali a prácovali s novû obrácen˘mi a mládeÏi.
- vyslání 1. humanitární pomoci kamionem, obyvatelÛm mûsta Ir‰ava (kolem 20 000 obyvatel) na Ukrajinû.
- vyslání 2. humanitární pomoci Slovenskému evangelickému sboru
v Butínû, Ïupû Timis v Rumunsku. Z Bratislavy do Butína vezeme
skupinku misionáfiÛ z Bonduele v USA na ãele s fieditelkou EvS,
Violkou Fronkovou.
- setkání rady PTS.
- Misionáfi Stanislav Czudek jede pomáhat do pfiímûstského „Romského dûtského tábora „v Mukaãevu na Ukrajinû.
- vysíláme 3. humanitární pomoc obyvatelÛm a baptistické církví
v Kobylecké Polanû v Rachovsk˘m rajonu na Ukrajinû

7. Podûkování
NáleÏí v‰em dárcÛm a na‰e sluÏba spoãívala jen v tom, Ïe jsme vzali s jedné hromádky a dali na druhou, tam kde to bylo potfieba.
AÈ vám BÛh Ïehná.
Zapsal: Svoboda Lumír

tel.: 558 745 077

ã. úãtu: 183 153 869/0300

Iâ: 26618192

