vyrocka:2006

7.8.2007

8:38

Stránka 1

pfies Polsko odjeli na Ukrajinu. Pozdû v noci jsme pfiijeli do Mukaãeva, kde jsme pfiespali v rodinû pastora Mi‰i. Do romského tábora v Serednû
jsme dorazili v úter˘ v poledne, kde jsme vybalili dovezené vûci do krásnû pfiipravené místnosti ve sborovém domû Církve Ïivého Boha a také cel˘
t˘den jsme tam spali. OkamÏitû kolem nás byla hromada rozzáfien˘ch dûtí, které nás do nedûlního odpoledne neopou‰tûly. Cílem na‰eho pobytu
byla práce s romsk˘mi dûtmi a mládeÏi, kde jsme chtûli pomoci jiÏ zapoãaté práci. V místním sborovém domû probíhalo vyuãování biblick˘ch pfiíbûhÛ o Josefovi, které jsme mûli pfiipraveny, uãili jsme je zpamûti biblick˘m textÛm a také jsme je uãili ãeské i ruské písnû. S údivem jsme pozorovali bystrost dûtí, jak velmi rychle se uãily tomu co jsme jim zvûstovali. Na setkáních bylo nûkdy aÏ 80 dûtí a jak jsme se pozdûji dozvûdûli jen
dva z nich umûli ãíst a psát. Kromû vyuãování jsme s dûtmi hráli rÛzné hry a také jsme je uãili praktick˘m vûcem.
Podnikli jsme také dva v˘jezdy do nedalek˘ch vesnic. Na popud pastora Ivana jsme nakoupili tûstoviny, oleje a chleby a zavezli do vesnice Chulovo.
Do této vesnice jiÏ pastor Ivan nûkolik mûsícÛ jezdil a fiekl nám, Ïe je tam veliká duchovní i materiální nouze. Pro mnohé, ktefií na Ukrajinû byli
poprvé to byl opravdu ‰ok. V této vesnici bydlí asi 10 rodin v ‰esti domcích z hlíny (zemliankách), daleko od mûsta, v‰ichni bez práce a finanãních zabezpeãení. Na‰í náv‰tûvou jsme jim chtûli dát najevo, Ïe je Nûkdo, kdo je mmá rád a chce jim pomoci.
Dal‰ím na‰ím v˘jezdem byla evangelizace ve vesniãce Domboki. Tam jsme kázali BoÏí slovo, a taktéÏ mladí pfiedstavili scénku, jak JeÏí‰ z lásky
k nám se nechal ukfiiÏovat. Mohli jsme si také prohlédnout základy pro stavbu nové modlitebny, která se zaãala stavût za podpory bratra Marcola
a BSM z Polska.
Po nedûlním shromáÏdûní a rozlouãení s dûtmi a pfiáteli v Serednûm jsme odjeli do tábora v Mukaãevu, kde jsme slouÏili na veãerní bohosluÏbû.
V pondûlí ráno 28. 8. jsme se vydali na zpáteãní cestu domÛ.
Jsem velmi vdûãn˘ PTS a v‰em dal‰ím sponzorÛm, ktefií se na celé akci finanãnû podíleli. Vûfiím, Ïe ná‰ pobyt pomohl nastartovat nûco nového
a prohloubil to, co v Serednû jiÏ dávno zaãalo.
Za organizaci v˘jezdu Czudek Stanislav

8. Závûr – podûkování
Na závûr chci Bohu vyjádfiit vdûãnost, za povolání k svûdectví o JeÏí‰i, za jednotu ducha, trpûlivost jenÏ nám udílel, ale také vidût potfieby bliÏních,
rozhodování priorit,za v‰echny spolupracovníky a dobrovolníky. Za ochranu na cestách, pomoci v konfliktních situacích na hranicích, státních úfiednících cizích zemí. Stálo to zato. KdyÏ vidíte ‰Èastné dítû s hraãkou kterou by jim rodiãe v Ïivotû nekoupili, invalidy za hole nebo vozík, vdûãnost
rodiãÛ za finance na studium dûtí. Poslal nás k sirotkovi a vdovû a oni mohli b˘t zaopatfieni. To v‰e z lásky k ãlovûku.
AÈ vám BÛh Ïehná.

tel.: 558 745 077

Zapsal: Svoboda Lumír

ã. úãtu: 183 153 869/0300

Iâ: 26618192

Finanãní zpráva o hospodafiení za rok 2006
Pfifieevod z roku 2005

v pokladnû
na úãtu
celkem

Pfifiííjmy:

âlensk˘ poplatek
Dary na ãinnost
Úroky
Celkem

2 100,00
143 200,00
35,53
145 335,53

Vedení úãtu
Postkytnuté dary na Ukrajinu
Humanitární pomoc Ukrajina
Elektroinstalace Ukrajina
Balíãky na Ukrajinu
REPRE
Celkem

228,00
10 000,00
94 282,50
32 900,00
5 003,50
1 167,00
143 581,00

V˘daje:

ZÛstatek

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

k 31.12.2006 v pokladnû
na úãtu

71 833,00
497,46

Celkem

72 330,46

Finanãní zprávu vypracovala Lenka Matulová dne 27. 3. 2007

2006
Obãanského sdruÏení – Pomoc Tû‰ínského Slezska (PTS)
v âeském Tû‰ínû, ul. Studentská 25
1. Úvod
Drazí pfiátelé, dovolte mi, abych na úvod této v˘roãní zprávy vyjádfiil podûkování a obdiv za ãiny milosrdenství a lásky, jenÏ jsme spoleãnû prokázali
lidem pro jejich záchranu nebo pomoc v jejich tíÏiv˘ch Ïivotních situacích. PTS jako kfiesÈanské sdruÏení je inspirováno a motivováno Biblí. Vybírám
slova z dopisu ap. Jakuba 2, 15 – 17 Kdyby nûktefií …byli bez ‰atÛ a nemûli jídlo ani na den , …ale nedali byste jim, co potfiebují pro své tûlo,
co by to bylo platné? Stejnû tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobû mrtvá. To je pobídka k samaritánské sluÏbû a my dle sv˘ch
moÏností pfiiloÏili ruku k dílu. Vdovy, sirotci, dûti z ulice, ãernobylské dûti, invalidé, bezdomovci, mnohodûtné rodiny bez prostfiedkÛ, studenti, ale také
romské osady, sbory, misijní a charitativní spoleãenství nám byli svûfieni k opatrování a pomoci. Díky drazí spolupracovníci, sympatici, dárci, sponzofii,
kfiesÈanské spoleãenstva, ale i OHES a státní správo, za Vá‰ vklad. Touto zprávou jen ãásteãnû mÛÏeme popsat a hodnotit co jsme mohli spoleãnû
v roce 2006 vykonat, ale i tak díky Bohu za v‰e.

2. Historie
V roce 1997 byli osloveni pfiedstavitelé mûsta âeského Tû‰ína, Karviné, Tfiince, Bystfiice, ADRY, Slezské diakonie, Charity, Nehemie, Spoleãnosti pfiátel
Podkarpatské Rusi, církví Apo‰tolské, Adventní, Bratrské, Evangelické na Tû‰ínském Slezsku. Skupinka dobrovolníkÛ - Ludvík Palarãík, Stanislav
Heczko, Stanislav Borski, Lumír Svoboda, Jifií Noga, Stanislav Niemczyk, Franti‰ek Przeczek a jiní jiÏ dfiíve pomáhali národÛm na V˘chodû.
Jejich touhou bylo informovat a pfiesvûdãit v˘‰e uvedené pfiedstavitele o naléhavosti t.ã. humanitární pomoci ve státech b˘valého Sovûtského
svazu. NejblíÏe k nám je Ukrajina a tak jsme se nejvíce zaãali soustfieìovat na ní. Po oddûlení od Ruska tam zaãaly velké ekonomické problémy.
V letech 1995-8 jsme dokonce byli poÏádáni i o pfiiváÏení základních potravin.
Vidûli jsme potfiebu vytvofiit „Informaãní servis “ pro Tû‰ínské Slezsko, pro ty jenÏ si nevûdûli rady s v˘chodní byrokracii a chtûli konkrétnû pomáhat.
UÏ v té dobû jsme si vybrali název Pomoc Tû‰ínského Slezska. K sluÏbû vysílání humanitární pomoci, pfiibyla je‰tû misijní a osvûtová ãinnost.
Práce pfiib˘valo a uÏ jsme nemohli vystupovat jako jednotlivé osoby. Dnem 10. 2. 2003 jsme se stali samostatnou organizaci.

3. Poslání a cíle
PTS je obãansk˘m sdruÏením, jehoÏ posláním je pomoc lidem, ktefií se z rÛzn˘ch dÛvodÛ ocitli v krizové Ïivotní situaci nebo na okraji spoleãnosti.
Motivace a podpora, pastorÛ, diakonÛ, misionáfiÛ, starostÛ, sociálních pracovníkÛ, dobrovolníkÛ k samaritánské sluÏbû. V rámci dobrovolnické ãinnosti, pracujeme 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˘jezdÛ
- 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.
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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
- informaãní servis
- poradenství
C) Materiální pomoc
- rychlá materiální (humanitární pomoc) pfii pfiírodních a jin˘ch katastrofách (napfi. povodnû)
a následnû pomoc pfii vybavení a zafiízení domÛ, bytÛ.
- v˘bava a zafiízení azylov˘ch domÛ sociálních ústavÛ, ‰kol, církevních objektÛ,
ozdravoven, romsk˘ch táborÛ
- prÛbûÏná materiální pomoc sociálnû slab˘m obãanÛm, darování potravin, odûvÛ, obuvi,
nábytkÛ, praãek a jin˘ch vûcí.

4. Spolupracujeme
Mûsta a obce – âesk˘ Tû‰ín, Karviná, Tfiinec, Bystfiice,
Církve a sbory – Apo‰tolská, AdventistÛ, Bratrská, Evangelická, KfiesÈanské sbory.
Organizace – ADRA, Biblická a misijní spoleãnost v Polsku, âerven˘ kfiíÏ, Charita, Diakonie Broumov, Klub mlad˘ch Filadelfia, Nehemie,
Slezská diakonie.

5. Organizaãní struktura
Správa organizace
Nejvy‰‰ím orgánem sdruÏení je konference. Je tvofiena v‰emi ãleny PTS, schází se k fiádnému zasedání alespoÀ jednou za rok. Rozhoduje
o zásadních organizaãních a provozních záleÏitostech sdruÏení (napfi. zmûna stanov, volby do rady, vize, finanãní prostfiedky). Rada je
v˘konn˘m orgánem sdruÏení a je odpovûdna konferenci. Je tvofiena pûti ãleny, ktefií jsou voleni z fiad ãlenÛ PTS na dobu tfií let.
V ãele rady stojí pfifieedseda a fiídí radu a ãinnost sdruÏení.
Kontrolní komise má dva zvolené ãleny. Vykonává dohled nad hospodafiením a vypracovává revizní zprávu, v niÏ shrne finanãní situaci, zprávu pak pfiedkládá konferenci.
Rada:

pfiedseda
místopfiedseda
tajemník, pokladník
ãlen rady
ãlen rady

Kontrolní komise

Stanislav Borski
Lumír Svoboda
Stanislav Czudek
Václav Bednáfi
Hynek Dona
Stanislav Heczko
Pavel Suchánek

6. NejdÛleÏitûj‰í události a práce
Leden

- pomáháme s odvozem dárkov˘ch dûtsk˘ch balíãku na Ukrajinu.
Ve Lvovu na âR konzulátu pomáháme vyfiizovat víza, skupinû dûtí
s doprovodem, jenÏ by mûly pfiijet v létû na Slezsko koncertovat.
- setkání rady, pfiíprava ãlenské konference
- mûsto âesk˘ Tû‰ín nás vyz˘vá k odevzdání humanitárního skladu
na ul. Fr˘decké.

Bfiezen

Duben
Kvûten

âerven
âervenec
Srpen

¤íjen

Listopad
Prosinec

- 1. humanitární pomoc dne 15. bfiezna, spolu s Ludvíkem Palarãíkem vypravujeme kamion na Ukrajinu, do mûsta
Ir‰avy
- 2. humanitární pomoc vypravujeme o dva dny pozdûji, opût na Ukrajinu, obyvatelÛm mûsta Vinogradovo.
- ãlenská konference probíhala 28. bfiezna.
- byl ve znamení uklízení a odevzdání humanitárního skladu mûstu âesk˘ Tû‰ín.
- 3. humanitární pomoc odjela 16. kvûtna na Ukrajinu, mûstu Mukaãevu.
- skupina dobrovolníkÛ od 22 – 31. kvûtna provedla rekonstrukci elektroinstalace ve staré ‰kole na Zakarpatské
Ukrajinû – Rodnikove Hutû (t.ã. se vyuÏívá jako zotavovna dûti z âernobylské oblasti)
- setkání rady
- Stanislav Czudek (misionáfi) ve dnech 15. – 20. ãervna nav‰tívil romské tábory v okolí Mukaãeva.
- ve dnech 10. – 18. 7. se uskuteãnil pobyt dûtí a dospûl˘ch, umûlecké ‰koly „Zlatá rÛÏe“ na Ukrajinû mûstû Lvovu.
Na Slezsku koncertovali i v Tfiinecké nemocnici, stfiedisku Karmel a Praze.
- Evangelick˘ sbor v Komorní Lhotce nám umoÏnil zfiízení humanitárního skladu v prostorách farní budovy, za coÏ jsme
vdûãní. Museli jsme si stavebnû upravit vchod do skladu a vûtrání. Skladovací prostory mají kolem 50m2.
21. – 28. 8. – tábor pro romské dûti ve vesnici Seredne.
- 4. humanitární pomoc je odvezena na Ukrajinu, Rachovskému rajonu do
Kobylecké Polany, blahodûjnému fondu „Ruka dopomogi “
- Lumír Svoboda, Jifií Noga a Václav Hrachovec, odjíÏdí do Rumunska,
Butina dohodnout, letní brigádu mládeÏe, materiální pomoc
a náv‰tûvu manÏelÛ Vankov˘ch na Slezsku.
- slavnostní rada, v na‰em stfiedu jsme mohli mít dlouholetého
pfiítele a jinak „direktora voskresn˘ch ‰kol z mûsta Lvova.
- 5. humanitární pomoc odváÏíme do mûsta Mukaãeva, romskému evangelikálnímu sboru. Pak si nás pozval na radnici,
místostarosta, pan Michal Michajloviã Labo‰, podûkoval nám
a poÏádal o pokraãování jak v misii, tak i v humanitární pomoci
sociálnû slab˘m obãanÛm.

7. Postfifie
ehy, svûdectví, fakta, zázraky
Chci zde vyzdvihnout nûkteré momenty, jenÏ nám byly dány proÏít .
A/ První dny ledna odváÏíme vánoãní dûtské dáreãky na Zakarpatskou Ukrajinu. Dárky pfiipravila v poãtu 1200 kusÛ církev Bratrská
z âech a my zaji‰Èovali dopravu. Zpûtnû si prohlíÏím foto rozradostnûn˘ch dûtsk˘ch tváfiiãek pfii pfiedávání tûchto dáreãkÛ a tutéÏ radost pfieji
dárcÛm, ãesk˘m dûtem. OdjíÏdíme dál, do Lvova, kde 6. 1. 2006 v rodinû a sboru Volodi Sidarãuka, fieditele nedûlních besídek, proÏíváme
pravé ukrajinské vánoce.
B/ Ke konci mûsíce kvûtna odjíÏdí skupina specialistÛ, na Ukrajinu – Rodnikova Huta v Karpatech. Úkol zní, provézt rekonstrukci elektroinstalace ve staré ‰kole, toho ãasu slouÏící k ozdravn˘m pobytÛm postiÏen˘m dûtem z âernobylu. Dárci, evangelick˘ sbor z Komorní
Lhotky a Fa. CASEL – Manfréd Casadio vûnovali 70 000 Kã. Projekt poãítal z ãástkou 2x vy‰‰í v CZ korunách. Zázrak byl v tom, Ïe kompletní instalaci jsme mohli dokonãit jen z penûz, které jsme mûli k dispozici. Pfii kolaudaci, ukrajin‰tí revizofii elektrorozvodÛ, se velmi
pochvalnû vyjadfiovali o provedené rekonstrukci, díky Bohu za to.
C/ Otvírám sborov˘ zpravodaj 4/2006 evangelické církve v Tfiinci, kde se doãítám o prÛbûhu festivalu „Dny Izraele v Tfiinci“, V rámci festivalu zde pob˘vali ukrajin‰tí umûlci z Ïidovského
sdruÏení a ‰koly „Zlatá rÛÏe“ ze Lvova. Na Slezsku
mûli 7 koncertÛ. I v této oblasti se snaÏíme pomoci.
PTS zajistila vstupní víza a následnû zastfie‰ovala
tento projekt.
D/ Tábor pro romské dûti na Zakarpatské Ukrajinû
ve vesnici Seredne – Skupina mlad˘ch lidí ze ãtyfi
sborÛ ze Slezska pfiipravila pro romské dûti na
Ukrajinû tábor v malebné vesniãce Serednû, která
leÏí nedaleko hlavní cesty mezi UÏhorodem
a Mukaãevem. V pondûlí ráno dne 21. 8. 2006 jsme

