„ ... ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie,
aby vaše ovocie zostávalo...” Ježiš (Ján 15, 16)
Príroda, ktorá nás obklopuje, nám ponúka veľkú škálu dĺžky života.
Živočíchy sa môžu dožiť stovky rokov, veľryba grónska viac ako 200,
karety obrovské 250..., niektoré však iba zopár dní, či hodín, jednodňovka
menej než deň, okrídlený mravec faraón menej než 3 týždne. Ježišov
zámer pri Jeho učeníkoch bol, aby išli a prinášali ovocie, ktoré trvá.
V duchovnej službe sa potrebujeme vyhnúť súčasným trendom krátkej
životnosti. Nemôžeme si dovoliť zamerať sa len na krátky prejav
duchovného pohnutia u mladých ľudí, ktorým slúžime. Spolu s Ním
túžime po tom, aby sa Jeho zámer – ovocie, ktoré zostáva – napĺňal
aj v našej službe. Naše snaženie je zamerané na dlhotrvajúce ovocie
ústiace do večnosti. Veď výzva „zostávajúceho ovocia“ je spojená s nikdy
nekončiacim životom, ktorý pretrvá a ktorý nejde vyprodukovať iba
ľudským snažením, ale jedine v spojení s Ním (Ján 15, 5).
V tejto krátkej správe sa môžete dozvedieť o troške z toho, ako nás On viedol
v našej, resp. Jeho misii počas roku 2019. Ďakujeme vám za to, že ste sa
na tejto misii pre večnosť podieľali spoločne s nami a prinášali ovocie,
ktoré trvá.
Peter Hrubo, riaditeľ organizácie

Ak chcete podporiť našu službu,
môžete tak spraviť cez jeden z bankových účtov:

IBAN SK6211000000002699360008
IBAN SK2483300000002000150040
Tréningové Centrum Kompas združenie
Vojtecha Spanyola 1736/37, 010 01 Žilina
+421 911 723 453, tckompas@tckompas.sk, www.tckompas.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

DLHOTRVAJÚCE ÚSILIE
K DLHOTRVAJÚCEMU OVOCIU...

Byť súčasťou Božieho
hnutia medzi mladou
generáciou
na Slovensku,
ktorá nachádza
svoj domov
v miestnom
cirkevnom
zbore a
premieňa
spoločnosť.

posun od
posun od

ďom

čísiel k ľu

projektov

k zborom

KPM

FUSION

konferencia pracovníkov
s mládežou

680 ÚČASTNÍKOV
„Na KPM 2019 som si uvedomil veľmi veľa vecí.
Zmenilo mi to veľkú časť života... Uvedomil som
si, čo je sloboda a začal som niektoré veci vnímať
inak. Urobil som zásadné rozhodnutia, ktorých
som sa dovtedy bál.”

ŠPM

škola pre pracovníkov
s mládežou

5 spevokolov, 90 ŠTUDENTOV
10 koncertov, 1 festival, 4 tábory

„Na mojom prvom Fusion tábore som zažil asi
môj prvý intenzívny zážitok s Bohom. Potom
som aj uveril a stal sa kresťanom. Takisto ma
to zmenilo aj po osobnostnej stránke a z toho
nevychovaného chalana sa stal človek, ktorý
chce pracovať na svojich hodnotách.”

21 ŠTUDENTOV

zo 17-tich zborov na 9-tich stretnutiach
2 misijné cesty Srbsko a Ukrajina

network na podporu
pracovníkov s mládežou

v mentorskom programe

13 mentorov
1 tréningový víkend

služba športom

viac než preventívny program

2883 ŠTUDENTOV
3 mestá, 13 škôl, 7 zborov

„Najlepšie na Exite bolo, že som začala
veriť viac v Boha a že som mohla byť
súčasťou toho všetkého, o čo tam išlo.“

POINT

12 ZBOROV, 22 ĽUDÍ

„ŠPM zmenilo môj pohľad
na službu, stabilitu mojej
viery a taktiež prinieslo
viac Boha do mojej
rodiny a medzi
kamarátov.”

EXIT

pop-rockový
spevokol

EDGE

143 ÚČASTNÍKOV

(135 chlapcov a 8 dievčat) 2 turnaje, 24 trénerov, 8 zborov

FINANCIE
2019
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PRÍJMY

Projekty 		
98 612 €
Dary na pracovníkov 29 7917€
Všeobecné dary 33 519 €
Office, stážisti
26 647 €
Iné príjmy
64 346€
SPOLU 		
521 044 €

Výdaje spolu
489.636 €

5

KECY
Fusion
Edge

LETNÉ TÁBORY
13 táborov 502 ŠTUDENTOV

„Kecy sú pre mňa ako druhý domov. Je to miesto, stretávam
a spoznávam ľudí. Celý rok sa teším na tento jeden týždeň, kde môžem
byť sama sebou. Kecy sú miesto, kde sa cítim milovaná a prijatá.”
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Príjmy spolu
521.044 €
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VÝDAJE

Projekty 		
Dary 		
Náklady na ľudí
Office, údržba
Iné 		
SPOLU 		

60 569 €
11 660 €
357 644 €
37 889 €
21 872 €
489 636 €

