„Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak
odumrie, prinesie veľkú úrodu.” Ježiš (Jn. 12. 24, Ekumenický preklad)
V prostredí, v ktorom som vyrastal som často krát počul frázu: „Zmena je život!”.
Zaujímavé bolo, že veľakrát bola spojená s nejakou nepríjemnou situáciou,
pri rôznych stratách, pri nečakaných zmenách. Bola používaná za účelom
odľahčenia situácie. Povedal by som, že jej cieľom bolo odľahčiť situáciu. Bolo
to také jemné nadľahčenie bremena. Vtedy som vedel, že staré je mimo hru
a nové je na obzore.
Tento rok nám vírus ponúkol priestor na inovácie a flexibilitu v službe nesenia
evanjelia mladej generácii, v našej misii - pomoci vedúcim pracovníkom
s mládežou.
Bol to náročný rok, plný prekvapení, zmien, neistôt a zároveň aj presvedčenia,
že On používa aj túto, pre nás zvláštnu dobu, na docielenie svojich dobrých
zámerov. Ostatné dva roky sme veľa premýšľali nad zmenou metodológie
od veľkých projektov a programov k jednoduchosti učeníctva, o službe „jeden
na jedného”. Tento rok sme na to mali nečakane priaznivé podmienky. Museli
sme upustiť od organizovania veľkých podujatí.
V tejto krátkej správe sa môžete dozvedieť aj o tom, ako nás On učil
umierať starému a otvárať sa pre nové. O tom, ako nás viedol
po novom v službe počas obdobia karantény v Jeho misii.
Ďakujeme vám za to, že ste sa na tejto misii pre večnosť podieľali
spoločne s nami. Máme nádej, že naša spoločná obeť (strata)
prinesie z dlhodobého pohľadu veľkú úrodu.
PETER HRUBO
riaditeľ organizácie
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BYŤ SÚČASŤOU BOŽIEHO HNUTIA MEDZI MLADOU
GENERÁCIOU, KTORÁ NACHÁDZA SVOJ DOMOV V MIESTNOM
CIRKEVNOM ZBORE A PREMIEŇA SPOLOČNOSŤ.

VÝROČNÁ SPRÁVA

Zmvena
ej zivot

Trening veducich skupiniek
3 DŇOVÝ ONLINE INTERAKTÍVNY TRÉNING
PRE VEDÚCICH SKUPINIEK

103 vedúcich

Point online
WEBSTRÁNKA PLNÁ ZDROJOV,
NÁPADOV A MATERIÁLOV
NA STIAHNUTIE
PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

15.000 zhliadnutí
238 článkov, 64 aktívnych členov

Podcast

PODCAST PRE PRACOVNÍKOV
S MLÁDEŽOU

4.200 vypočutí
38 epizód, 8 hostí

6 challenges

FACEBOOK KOMUNITA S VÝZVOU
NA KAŽDÝ DEŇ

847 členov
15 týždňov, 120 výziev

The Amazing Race

SÚŤAŽ PRE TÍMY, KDE PREKONÁVAJÚ SVOJE
LIMITY, IDÚ ZA HRANICE SVOJICH SÍL A
LEPŠIE SA SPOZNAJÚ

14 tímov
58 účastníkov

Jarmok

ONLINE JARMOK NÁPADOV A TÉM
PRE PRÁCU S MLÁDEŽOU

168 účastníkov

Mentoring
online
OSOBNÝ MENTORING
V ONLINE PRIESTORE

e games

BUDOVANIE VZŤAHOV NAJMÄ
S CHLAPCAMI MIMO ZBORU
CEZ TURNAJE PRE “GAMEROV”,
POČÍTAČOVÝCH HRÁČOV

223 účastníkov 24
1

turnaje, 8 zborov
gaming dni
tréning pre kapitánov

Regionalna podpora

OSOBNÁ PODPORA PRACOVNÍKOV V REGIÓNOCH CEZ
STRETNUTIE ALEBO TELEFONÁT
kontaktov

OSTATNÉ PROJEKTY

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU AJ V TOMTO ROKU!
AK CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU,
MÔŽETE TAK SPRAVIŤ CEZ JEDEN Z BANKOVÝCH ÚČTOV:
(TB) IBAN SK62 1100 0000 0026 9936 0008
(FIO) IBAN SK24 8330 0000 0020 0015 0040
TRÉNINGOVÉ CENTRUM KOMPAS ZDRUŽENIE
VOJTECHA SPANYOLA 1736/37, 010 01 ŽILINA
+421 911 723 453, TCKOMPAS@TCKOMPAS.SK
WWW.TCKOMPAS.SK
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EDGE (služba športom) | 1 tréning pre trénerov
EXIT (viac než preventívny program pre školy) | sa
presunul do online priestoru a tým ponúkol školám
jedinečnú možnosť počas náročných časov | 7 škôl,
1350 žiakov
FUSION (pop-rockový hudobný projekt) | Fusiony
z celého slovenska spoločne nahrali pieseň, každý
zo svojho domova, 23 účastníkov | 2 letné tábory
KPM (konferencia pracovníkov s mládežou) | online
prenos na youtube - 2966 (1. večer) a 1797 (2. večer)
vzhliadnutí, 35 hodín mentoringu | KPM extra “SOĽ”
starostlivosť o ľudí - 188 účastníkov
LETNÉ TÁBORY | 5 táborov, 198 študentov, 3 tréningy
pre vedúcich
ŠPM (škola pre pracovníkov s mládežou) | stretávka
absolventov 23 študentov z 2 ročníkov | pracovná
cesta do Grécka - 4 lektori, 2 študenti

z dane pre TCKompas

www.tckompas.sk/2-z-dane-pre-tck

V prípade, že chcete finančne podporiť našu službu, použite prosíme, jedno z nasledujúcich bankových spojení:
Banka: Tatra banka, a.s.
Banka: Fio banka, a.s.

IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

Aby sme mohli Vašu finančnú podporu priradiť ku konkrétnemu pracovníkovi alebo projektu, prosíme,
použite jeden z nasledujúcich variabilných symbolov:
PROJEKTY:
1000
1100
1101
1200
1300
1400
1500
1800
1900
1700
1600
6000
7000

Určené ako nešpecifikovaný dar
Materiály pre pracovníkov s mládežou
Point online
KECY SK - táborová služba
KPM - Konferencia pracovníkov s mládežou)
Špeciálne projekty (napr. Advance)
ŠPM - Škola pre pracovníkov s mládežou
Exit Tour - preventívny program na školách
Fusion - rock-pop-art súbory
Edge - športová služba
stážisti
C-team - tím pre komunikáciu
University Tree House
Vojtecha Spanyola 1736/37,
010 01 Žilina, Slovenská republika
www.tckompas.sk +421 911 723 453

PRACOVNÍCI TCK ZO SR:
4039
Benešová Barbora
4040
Božíková Zuzana
4024
Harčarovci Daniel a Denisa
4003
Hrubovci Peter a Eva
4030
Kostlán David
4034
Linkesch Peter
4022
Malá Darina
4004
Máhrik Timotej
4005
Michalčík Peter
4031
Myjavec Miloš
4028
Pončákovci Michal a Katarína
4033
Polláková Ivana
4014
Skoncovci Daniel a Maruška
4020
Sucháčová Eva
4019
Šimočkovci Jany a Lenka
4037
Šimočkovci Juraj a Miriam
4035
Šulková Petra

2020

VÝROČNÁ SPRÁVA

2%

Zvážili by ste, prosíme, na modlitbách
investíciu do našej služby?
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ZMENA JE ŽIVOT
„Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane
samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.” Ježiš
Jn. 12. 24, Ekumenický preklad
V prostredí, v ktorom som vyrastal som často krát počul frázu: „Zmena je život!”. Zaujímavé bolo, že veľakrát bola spojená s nejakou nepríjemnou situáciou, pri rôznych stratách,
pri nečakaných zmenách. Povedal by som, že jej cieľom bolo
odľahčiť situáciu. Bolo to také jemné nadľahčenie bremena.
Vtedy som vedel, že staré je mimo hru a nové je na obzore.
Tento rok nám vírus ponúkol priestor na inovácie a flexibilitu v službe nesenia evanjelia mladej generácii, v našej misii
- pomoci vedúcim pracovníkom s mládežou.

V tejto krátkej správe sa môžete dozvedieť aj o tom, ako nás
On učil umierať starému a otvárať sa pre nové. O tom, ako
nás viedol po novom v službe počas obdobia karantény
v Jeho misii.
Ďakujeme vám za to, že ste sa na tejto misii pre večnosť podieľali spoločne s nami. Máme nádej, že naša spoločná obeť
(strata) prinesie z dlhodobého pohľadu veľkú úrodu.
PETER HRUBO
riaditeľ organizácie

Bol to náročný rok, plný prekvapení, zmien, neistôt a zároveň aj presvedčenia, že On používa aj túto, pre nás zvláštnu dobu, na docielenie svojich dobrých zámerov. Ostatné
dva roky sme veľa premýšľali nad zmenou metodológie od
veľkých projektov a programov k jednoduchosti učeníctva,
o službe „jeden na jedného”. Tento rok sme na to mali nečakane priaznivé podmienky. Museli sme upustiť od organizovania veľkých podujatí.
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VÍZIA, POSLANIE, HODNOTY
„Byť časťou Božieho hnutia medzi mladou generáciou na
Slovensku, ktorá nachádza svoj domov v miestom cirkevnom
zbore a premieňa spoločnosť.“

„Životom inšpirovať, trénovať a pomáhať vedúcim, ktorí
vychovávajú ďalšiu generáciu nasledovníkov Krista v cirkvi.“

Závislosť na Bohu
Túžime po tom, aby sme boli známi svojou závislosťou na
Bohu. Usilujeme sa o živý vzťah s Ním, poslušnosť voči Jeho
Slovu a Jeho vedeniu a bez prestania sa modlíme, aby to
všetko prinieslo slávu Jemu.

veň nás vedie v pokore k hľadaniu Jeho vykúpenia a milosti.
Veríme, že tak, ako Ježiš bol milostivý voči ľuďom, ktorí zhrešili a zlyhali, tak isto aj my potrebujeme uplatňovať Jeho milosť voči sebe navzájom, ako aj voči iným ľuďom.

Výnimočné osobné nasadenie (ide o srdce)
Veríme, že najefektívnejší pracovníci sú tí, ktorí majú pri svojej práci, vo všetkom, čo robia, aj svoje srdce. Nevykonávajú
svoju prácu ako povinnosť, ale viac ako svoje poslanie.

Vernosť a čestnosť
Chceli by sme byť známi svojou integritou, pokorou, nádejou,
dôveryhodnosťou, spoľahlivosťou, osobnou čistotou, radosťou a vernosťou v tom, čo nám bolo zverené.

Napredovanie
Veríme, že rovnako ako vzťah s Bohom, tak isto aj náš osobný rast má byť niečo, čo sa rozvíja a napreduje, rastie. Sme
otvorení všetkým otázkam a výzvam, ktoré povzbudzujú náš
profesionálny rast a tiež aj náš vzťah s Bohom.
Láska prejavená v milosti a pravde
Túžime byť voči sebe pravdiví, otvorení a transparentní. Veríme, že pravda o našej službe, ako aj o nás samotných, nám
pomáha v porozumení toho, kým sme pred Bohom a záro4
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HISTÓRIA

Vedenie organizácie (L-tím) Výkonný tím (X-tím)

Tréningové centrum Kompas bolo založené v roku 1993, kedy
vedúci pracovníci s mládežou z piatich protestantských denominácii vyjadrili potrebu spolupráce. Tak vznikla organizácia
SIEŤ, ktorej víziou bolo pomáhať novej generácii Kristových
nasledovníkov. Organizovala konferencie (KPM), hudobné festivaly (Campfest) a podporovala mládežnícku prácu.

Neskôr rozšírila svoje tréningové pôsobenie na množstvo
iných aktivít, ako napríklad kaviareň Kompas alebo tábory
(KECY). V roku 2005 sa organizácia rozdelila na dve nezávislé
zložky. SIEŤ naďalej slúžila ako sieť neformálnych vzťahov,
kým Tréningové centrum Kompas dodnes pokračuje v napĺňaní konkrétnych potrieb pri práci s mládežou.

Správna rada

VEDENIE ORGANIZÁCIE
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PETER HRUBO

IOAN LAKATOŠ

JAROSLAV ÚTLY

Miestny zbor | Žilina
Reprezentant | TCKompas,
riaditeľ

Miestny zbor | Nesvady
Reprezentant | kazateľ a Národný vedúci
práce s mládežou v Apoštolskej cirkvi

Miestny zbor | Bratislava
Kresťanské zbory | Riaditeľ
ATC JR s.r.o.

MARIÁN KAŇUCH

JOZEF ŠIMEK

Finančný audit
JÁN JANČO
JANA HRABOVSKÁ

Miestny zbor | Žilina
Reprezentant | Evanjelická cirkev a.v.,
farár senior

Miestny zbor | Dolný Kubín
Reprezentant | predseda SEM - Spoločenstvo
Evanjelickej Mládeže na Slovensku

SLAVOMÍR KRUPA

BENJAMIN UHRIN

Miestny zbor | Hermanovce n. Topľou
Reprezentant | Národný vedúci práce
s mládežou v Cirkvi bratskej

Timotej Máhrik, Darina Malá, Peter Hrubo, Peter Michalčík

Jany Šimočko, Ed Rumbold, Daniel Harčar, Denisa Harčarová,
Peter Michalčík, Ivana Polláková, David Kostlán, Juraj Šimočko,
Josh Howard, Petra Šulková

Miestny zbor | Banská Bystrica
Reprezentant | Bratská jednota baptistov,
Predseda rady BJB v SR
7
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TÁBOROVÁ SLUŽBA

LETNÉ TÁBORY KECY, FUSION A EDGE

Tím: Josh Howard, Daniel Harčar, Alica Howard, Amy Chase, Pavol Kadlec (stážista), Alžbeta Trusiková (dobrovoľník)
Naša táborová sezóna bola, samozrejme, toto leto úplne
iná. Na tábory nemohli prísť americké tímy kvôli obmedzenej možnosti cestovať a mnohé cirkevné zbory na Slovensku nevedeli s istotou povedať, či tábor zorganizujú. Cieľom
našej táborovej služby je kráčať po boku miestnych cirkevných zborov a pomôcť im osloviť evanjeliom ich komunitu
cez tábory. Našou túžbou je vidieť premenené srdcia a životy
a to aj v časoch, kedy nemôžeme robiť tábory ako zvyčajne.
Rozhodli sme sa inovovať, no ďalej pracovať na našej misii
– mladým ľuďom ukazovať a predstavovať Krista a viesť ich
v raste a dospievaní v Ňom. Skúšali sme nové veci – viedli
sme online konferenciu o učeníctve a rozbehli sme „Amazing
race“, ktorý pomáha budovať a posilňovať tím. Organizovali
sme denné tábory, oslovili Američanov žijúcich na Slovensku a urobili týždenné tábory s nimi. Najväčšou zo všetkých
týchto vecí je, že sme sa opäť zamerali na vedúcich táborov
v miestnych zboroch a starostlivosť o nich. Už takmer rok
máme každý týždeň spoločné stretnutie. Je krásne vidieť, ako
tieto vzťahy napredujú.
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Trening veducich
skupiniek
2 - DŇOVÝ ONLINE INTERAKTÍVNY TRÉNING
PRE VEDÚCICH SKUPINIEK

103 VEDÚCICH

Letne tabory
5 TÁBOROV
198 ŠTUDENTOV
3 TRÉNINGY PRE VEDÚCICH

„Tohtoročný camp bol taký, aký som
predpokladala, úžasný. Celý rok som
sa naň len a len tešila, pričom som
otravovala ľudí okolo s tým, ako sa teším. Vedela som že, keď tam prídem, tak
budem poznať mnoho ľudí z minulého
roku. Dostala som izbu plnú super dievčat,
zahrala som si futbal (na ktorý som sa mimochodom tiež veľmi tešila), veľmi sa mi páčil
camp dance a jednoducho všetko bolo úžasné. Ale
to najvzácnejšie, čo mi camp dal, boli rozhovory. Rozhovory s ľuďmi, ktorí ma reálne počúvali. O jeden rozhovor som
si dokonca „požiadala“ a bola to asi najlepšia spontánna vec,
ktorú som urobila. Práve tieto rozhovory a tieto chvíle mi dávajú
dojem z celého campu. Spoznala som lásku, spoznala som ľudí
a možno som našla cestu. A aj keď myslím, že som mohla prejsť
campom aj bez smútku, tak práve tá túžba po niečom viac, mi

dala to, čo teraz nazývam láska. A tak som na konci odišla s láskou v srdci, s obrovskou vďakou. Vedela som, že v tejto chvíli
opúšťam iba miesto, tých úžasných ľudí ešte cez leto stretnem
a tú lásku, čo som našla, už len tak nestratím.“
ŠTUDENTKA NA TÁBORE
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The Amazing Race
SÚŤAŽ PRE TÍMY, KDE PREKONÁVAJÚ SVOJE
LIMITY, IDÚ ZA HRANICE SVOJICH SÍL
A LEPŠIE SA SPOZNAJÚ
12

14 TÍMOV, 58 ÚČASTNÍKOV
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POINT ONLINE

WEBSTRÁNKA PLNÁ ZDROJOV, MATERIÁLOV A INŠPIRÁCIE
PRE PRACOVNÍKOV MLÁDEŽOU

Tím: Barbora Benešová, Denisa Harčarová, Maruška Skonc, Eva Sucháčová
„Púšťaj chlieb po vode a neskôr ho nájdeš“, pravdivosť tohto
výroku sme si vyskúšali na vlastnej koži. Ešte v roku 2019 sme
začali snívať o webstránke pre pracovníkov s mládežou. Malo
to byť miesto, kde by mohli nájsť články, ale najmä zdroje na
stiahnutie a hotové materiály pre prácu s mládežou. Mesiace
príprav vyvrcholili v tom najvhodnejšom načasovaní. Na jar
2020, keď sme sa všetci ocitli závislí na online priestore,
sme spustili Point online. Odvtedy tento web slúži mnohým
mládežiam, je pomocou lídrom v aktuálnom dianí a okrem
webstránky sa rozrástol aj o podcast. Sme nesmierne vďační
za Božiu prozreteľnosť a tešíme sa na Jeho plány, ktoré má
s Point online v budúcnosti.

„Ako vedúcej dorastu a dievčenskej skupinky mi Point online
uľahčuje náš terajší život v službe. Častokrát ma zachráni, keď
napríklad neviem, akú aktivitku vymyslieť na dorast. V neposlednom rade viem, že články, ktoré na Point online nájdem, môžem
využívať na dievčenskej skupinke – pomáhajú mi lepšie viesť
dievčatá ku Kristovi. Taký pre mňa Point online je: pomáha mi,
inšpiruje a trénuje ma.“
DOMINIKA

Point online
15.000 ZHLIADNUTÍ
238 ČLÁNKOV
64 AKTÍVNYCH ČLENOV

Podcast

PODCAST PRE PRACOVNÍKOV
S MLÁDEŽOU

4.200 VYPOČUTÍ
38 EPIZÓD
8 HOSTÍ
16
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KPM

KONFERENCIA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

Tím: Juraj Šimočko, Daniel Skonc, Ivana Polláková, Filip Šimko (stážista), Diana Chvojková (stážistka)
Rok 2020 sme začali prípravami na KPM a ako sa blížil termín
konferencie, situácia na Slovensku sa kvôli Covidu zhoršovala. Napokon sme boli nútení 16 dní pred začiatkom konferenciu presunúť zo žilinského Domu Odborov na dva online večery na YouTube. Momentálne majú obe videá spolu takmer
5000 zhliadnutí a veríme, že aj keď to bolo v obmedzenej
forme, požehnalo to tých, ktorí to pozerali.
V novembri 2020 sa uskutočnila ďalšia online konferencia
s názvom KPM online SOĽ. Približne 190 ľudí sa prihlásilo
a spoločne sme sa (online) učili o starostlivosti o ľudí (SOĽ).

Na konferencii sme priblížili princípy používané v koučingu
ako napríklad: Ako vidieť potenciál v ľuďoch, o ktorých sa starám, ako sa pýtať dobré otázky, ako byť dobrým poslucháčom a ďalšie. Počas konferencie boli pre účastníkov pripravené rôzne témy, aktivity, scénky a diskusné skupinky, v ktorých
mohli podrobnejšie rozoberať hovorené pravdy.
Sme vďační za tento rok, a už sa pozeráme dopredu na ďalší ročník konferencie KPM 2021, ktorá bude tiež prebiehať
online.

KPM Doma
ONLINE PRENOS NA YOUTUBE

2 966 (1. VEČER) VZHLIADNUTÍ

1 797 (2. VEČER) VZHLIADNUTÍ
35 HODÍN MENTORINGU
18
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Jarmok

ONLINE JARMOK NÁPADOV A TÉM
PRE PRÁCU S MLÁDEŽOU

168 ÚČASTNÍKOV

Mentoring
online
OSOBNÝ MENTORING
V ONLINE PRIESTORE
20

KPM extra SO L
STAROSTLIVOSŤ O ĽUDÍ

188 ÚČASTNÍKOV

„Z konferencie KPM SOĽ si odnášam
mnoho informácií v mojom zápisníku,
nových priateľov, super spomienky
na krásny a produktívny čas. Aj keď
mám toho vyše hlavy, neľutujem.“
STANKA
„Odnášam si zopár strán poznámok, takú opätovnú nádej a túžbu
slúžiť ľuďom okolo mňa, ale aj
tým, ktorí momentálne okolo mňa
nie sú, kvôli korone. A taktiež radosť, že som mohol vidieť mnohých
kamošov po dlhej dobe!“
ADRIÁN
„Z tejto konferencie si odnášam veľmi veľa
vecí, určite informácie o tom, ako byť lepším
poslucháčom, ale hlavne praktické tipy, ktoré
môžem aplikovať vo svojej službe.“
DOMINIKA
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ŠPM

ŠKOLA PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

Tím: Denisa Harčarová, Barbora Benešová, Zac Shepperson, Daniel Skonc, Daniel Harčar, Mark Chase, Amy Chase, Peter Hrubo,
Eva Hrubová, Mark Abrman (stážista), Šimon Kolesár (stážista), Tabita Elijaš (dobrovoľníčka), Andrea Gajdošová (dobrovoľníčka)
„Neviem si predstaviť, že by sme mali robiť ŠPM online.“
Týmto výrokom začala riaditeľka ŠPM v septembri nový školský rok. Odvtedy však uplynul nejaký ten mesiac a musím
v pokore vyznať, že Pán Boh opäť raz dokázal, že je väčší ako
moja malá viera. Po septembrovom stretnutí sme sa videli len
online, ale boli to skvelé víkendy. My, ako tím, rastieme v kreativite, učíme sa, ako sa sústrediť na to podstatné a spoliehame
sa, že Pán Boh sa postará. Študenti študujú, plnia si domáce
zadania, spoznávajú sa a veríme, že odchádzajú inšpirovaní
a s novým nadšením a nápadmi do služby. Tento rok sme sa
rozhodli venovať viac času osobnému mentoringu, diskusiám
a modlitbe. Sme Pánu Bohu vďační za to, že nás pozýva von
z našej komfortnej zóny a že napriek zmenám formy to podstatné zostáva rovnaké.
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Pracovna cesta

„ŠPM je pre mňa miestom, kde som našla priateľov, ktorí prežívajú podobné starosti i radosti, lektorov, ktorí sú teoreticky
vyzbrojení, zároveň však kladúci dôraz na praktické aplikácie,
mentorov, ktorí sa neboja transparentnosti a to všetko s Kristom
v centre.Do tohto projektu som vstúpila s pocitom, že na svete už
nie je žiaden človek, ktorý má na srdci ako, a či vôbec rastiem,
avšak ŠPM nielen že naplnilo túto moju potrebu, výrazne mi pomohlo hľadať a pomáhať iným s rovnakým vnímaním.“
MICHAELA, ŠTUDENTKA

Novi studenti
NOVÝ ROČNÍK
OD SEPTEMBRA 2020

18 ŠTUDENTOV

PRACOVNÁ CESTA DO GRÉCKA

4 LEKTORI
2 ŠTUDENTI
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Reunion
STRETÁVKA

23 ŠTUDENTOV
Z 2 ROČNÍKOV
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FUSION

POP-ROCKOVÝ SPEVOKOL

Tím: David Kostlán, Darina Malá, Mark Chase, Zuzana Bystrická-Petrovičová (stážistka)
Pre Fusion Slovensko bol rok 2020 charakteristický tým,
že sme sa zamerali na mentoring. Každý vedúci lokálneho
Fusion získal mentora (Bratislava – Darinu, Levice – Marka,
Rača – Davida, Dolný Kubín – Davida), ktorý s vedúcim prechádzal materiál „Základy služby“. Tento materiál sa ukázal
ako veľmi dôležitý aj s príchodom Covidu, pretože Fusion
tímy boli konfrontované s otázkou, na čom je postavená ich
služba v čase, keď sa nemôže diať bežný Fusion program.
Na jeseň sme pokračovali v investovaní do nových vedúcich vo Fusion. Spolupracovali sme s Fusion Josiah Venture
na 5-týždňovej akadémii pre nových vedúcich, ktorí absolvovali online semináre o líderstve, o základoch služby a o praktických zručnostiach v kontexte služby.
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Keďže sme sa väčšinu roka nemohli stretávať ako Fusiony,
rozhodli sme sa zorganizovať 2 online udalosti. Na jar v spolupráci s Fusion Josiah Venture sme spoločne nahrali jednu
pieseň Connection a ako Fusion Slovensko sme zorganizovali
vianočný koncert, kam sme pozvali jednotlivé Fusiony natočiť vlastný obsah. Okrem toho sa nám podarilo realizovať
2 letné tábory, Fusion Rača a Fusion Bratislava. Pripravili sme
aj vlastný seminár pre hlavných vedúcich, ako sa pripraviť
na odovzdávanie roly hlavného vedúceho vo Fusion tíme.

Nova piesen

www.youtu.be/A5E_9RwTByo

FUSIONY Z CELÉHO SLOVENSKA
SPOLOČNE NAHRALI PIESEŇ,
KAŽDÝ ZO SVOJHO DOMOVA

23 ÚČASTNÍKOV

Tento rok pripravujeme Fusion tour po školách a tiež rozmýšľame nad novými spôsobmi, ako sa hudba a umenie môžu
stať súčasťou služby miestnych zborov.
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Letne tabory
2 TÁBORY
60 ŠTUDENTOV
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EDGE

SLUŽBA ŠPORTOM

Tím: Ed Rumbold, Wendi Rumbold, Timotej Máhrik (dobrovoľník), Mark Abrman (dobrovoľník), Tomáš Socha (dobrovoľník)
Tento rok priniesol nečakané zmeny do služby EDGE. Keď
boli všetky tímové športy zakázané, začali sa v službe otvárať
nové možnosti. Nemohli sme hrať florbal alebo organizovať
turnaje. Keď Boh zatvoril jedny dvere, zmenil naše smerovanie a otvoril dvere pre EDGE gaming. Svet sa mení, a EDGE
ako služba sa tiež potrebovala prispôsobiť týmto zmenám,
len sme nevedeli ako na to. Kristus nám pomohol vidieť, ako
môžeme byť relevantní v službe, no pritom nemeniť Jeho
správu. A tá správa znie takto: čokoľvek je nám vzaté, naša

identita nie je v tom, ale môže byť v Ježišovi, keď Ho poznáme. Ak je naša identita vo veciach z tohto sveta, potom
sa musíme silou mocou snažiť udržať si túto identitu. A to
je veľmi únavné. Nemusíme makať, aby sme našu identitu
udržali v Ježišovi. EDGE gaming má základ v miestnom cirkevnom zbore. Táto komunita rastie naprieč Slovenskom,
a zjednocuje cirkevné denominácie v spoločný cieľ – šíriť
evanjelium Ježiša Krista a nachádzať našu identitu v Ňom.

Florbal

1 TRÉNING PRE TRÉNEROV

FLORBALU
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E games

BUDOVANIE VZŤAHOV NAJMÄ S CHLAPCAMI MIMO ZBORU
CEZ TURNAJE PRE „GAMEROV“ POČÍTAČOVÝCH HRÁČOV

223 ÚČASTNÍKOV, 2 TURNAJE, 8 ZBOROV
4 GAMING DNI, 1 TRÉNING PRE KAPITÁNOV
„EDGE Gaming bol super nápad a teším sa, že som do toho išiel, hoci nie
vždy to je ľahké. Niekedy som cítil
tlak zo seba, lebo sme nehrali spolu
a flákali sme to, niekedy zase tam
bol tlak z tímu, ktorý chcel hrať, ale
ja som nemohol, či už kvôli škole
alebo pre iný dôvod. Táto služba
má svoju zábavnú stránku, ale
verím, že bude mať aj duchovné
ovocie, minimálne v tom, že život
s Bohom nemusí znamenať vzdať sa
hier. Osobne dúfam, že v tomto si aj ja
nájdem cestu, ako si správne nastaviť
čas aj za monitorom a aj s Bohom. Som
ešte na začiatku, no verím, že cez turnaje si
aj s tímom nájdeme tú správnu mieru.“
ÚČASTNÍK TURNAJA
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EXIT

VIAC NEŽ PREVENTÍVNY PROGRAM NA ŠKOLÁCH

Tím: Peter Michalčík, Petra Šulková, Miloš Myjavec, Ján Šimočko
Život je zmena! V preventívnom projekte EXIT TOUR ich bolo
v roku 2020 niekoľko. V januári 2020 sme robili EXIT TOUR
v Žiline, spolu so zborom Cirkvi bratskej. Navštívili sme 4 školy
a mali sme skvelý čas na koncerte Social Beingz, na ktorom
až 28 žiakov reagovalo na evanjelium, dostalo Bibliu a ostalo
sa rozprávať s mládežníkmi z miestnej mládeže. Bol to dobrodružný začiatok roka, ktorý v sebe skrýval ešte oveľa viac.
Vďaka obmedzeniam sme vymysleli projekt EXIT ONLINE.

Tento formát sme robili počas roka 2020 na štyroch stredných školách a mohli sme tak slúžiť 620 študentom v mestách Žilina a Ružomberok. Ďalšou novinkou tiež boli livestreamy, ktoré sme rozbehli na našich účtoch na sociálnych
sieťach. Privítali sme zaujímavých hudobných hostí a lektorov, ktorí hovorili svoje životné príbehy. Aj keď je život zmena,
Boh je stále nemenný a zasahujúci životy mladých ľudí. Za to
sme veľmi vďační a ženie nás to do ďalšieho roka.

Exit Tour
4

EXIT NA
ŠKOLACH
V ŽILINE, SPOLUPRÁCA SO
ZBOROM CIRKVI BRATSKEJ

1068 ŠTUDENTOV
74 PREDNÁŠOK
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Exit online

EXIT SA PRESUNUL DO ONLINE
PRIESTORU A TÝM PONÚKOL
ŠKOLÁM JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ
POČAS NÁROČNÝCH ČASOV

4 ŠKOLY
622 ŠTUDENTOV

„Po prednáške EXITu som si uvedomila, že komunikácia je veľmi dôležitá a rozhodla som sa, že s mojim priateľom
budem komunikovať otvorenejšie a nebudem sa báť riešiť rôzne veci, pretože potom zbytočne vznikajú nedorozumenia a ten
vzťah slabne.“
ŠTUDENTKA Z EXIT TOUR
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„Veci, ktoré na sebe vidíme negatívne, sa môžu práveže ostatným zdať krásne. Super bolo to ako sme sa rozdelili do dvojíc.
Dozvedela som sa o sebe, čo som ani netušila a veľmi ma to potešilo a zdvihlo náladu a teraz vidím samu seba inak.“
ŠTUDENTKA Z EXIT TOUR
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REGIONÁLNA PODPORA
„Inšpirovať, trénovať a pomáhať mládežníckym vedúcim pri
výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi.“ Tak
znie naše poslanie. Nájdete v ňom nejaké programy, či projekty? Nie. No nájdete v ňom ľudí. Už minulý rok sme sa
snažili posunúť sa od čísel k ľuďom, od projektov k zborom.
Avšak, vďaka udalostiam tohto roka, sme boli priam prinútení ešte viac upriamiť náš pohľad na jednotlivcov. Celý tím
TCKompas sa zameral na osobný prístup k tým, ktorí sa verne
starajú o svojich mládežníkov za každého počasia. Každý pracovník si nakreslil mapu vedúcich v bližšom či vzdialenejšom

okolí a snažili sme sa im byť oporou. Niekedy to znamenalo
zdvihnúť telefón a stráviť pár minút v rozhovore, inokedy to
bolo osobné stretnutie, či praktická pomoc na mládeži. Snažili sme sa stáť pri mladých lídroch, byť im oporou, spoločne
sa modliť. Regionálna podpora sa po roku stáva súčasťou našej kultúry a dúfame, že s nami zostane, aj keď o pandémii
nebudeme počuť.

Regionalna podpora
OSOBNÁ PODPORA PRACOVNÍKOV V REGIÓNOCH
CEZ STRETNUTIE ALEBO TELEFONÁT

166 KONTAKTOV

6 challenges

FACEBOOK KOMUNITA S VÝZVOU
NA KAŽDÝ DEŇ

847 ČLENOV
15 TÝŽDŇOV
120 VÝZIEV
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STREDISKO

Žilina

Cirkev bratská
Žilina

ASHER, LINCOLN, BECKHAM

PETER A EVA
HRUBOVCI

Cirkev bratská
zbor Za kostolom, Žilina

Cirkev bratská
zbor Za kostolom, Žilina

JANY A LENKA
ŠIMOČKOVCI
ŠIMON, REBEKA

Evanjelická cirkev a.v.
Žilina

STREDISKO

Bratislava

DARINA
MALÁ

TÍM PRACOVNÍKOV
STREDISKO

Bardejov

TIMOTEJ A LUCIA
MÁHRIKOVCI
Cirkev bratská
zbor Za kostolom
Žilina

ZAC A KIM
SHEPPERSON
SAM, HAMPTON

DOMINIKA, DAVID, EMI-DEBORA
Kresťanské zbory, Bratislava

MARK A AMY CHASE

Bratská jednota baptistov
zbor Viera, Bratislava

IVANA A JOZEF POLLÁKOVCI

DANIEL
A MARUŠKA
SKONCOVCI

Evanjelická cirkev a.v.
Bardejov

PETER A KATARÍNA
MICHALČÍKOVCI

Evanjelická cirkev a.v.
Bardejov

Nový začiatok, Žilina

Evanjelická cirkev a.v.
Giraltovce

STREDISKO

Prešov

SIMONA SABOVÁ
Kresťanské zbory
Trenčín

BARBORA
BENEŠOVÁ

Bratská jednota baptistov
zbor Viera, Bratislava

DAVID A DANIELA
KOSTLÁNOVCI
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MILOŠ MYJAVEC

AARON A MEGAN GIBBS

Evanjelická cirkev a.v.
Košice

PETRA

JOSH A ALICA
HOWARD

A ADRIAN

ŠULKOVCI

Apoštolská cirkev
Kristus Mestu, Nitra

EVA A FILIP
SUCHÁČOVCI

Cirkev bratská
zbor Paradox, Bratislava

STREDISKO

Banská
Bystrica

Bratská jednota baptistov
Banská Bystrica

ED A WENDI RUMBOLD

JAYCE, TATE, JAYLIN, GAGE, SHAYLEE
Bratská jednota baptistov
Banská Bystrica

PETER LINKESCH
Evanjelická cirkev a.v.
Košice

stážisti

MICHAL A KATARÍNA
PONČÁKOVCI

Evanjelická cirkev a.v.
Prešov, internship v USA

DANIEL A DENISA
HARČAROVCI
Evanjelická cirkev a.v.
Obišovce

JURAJ A MIRIAM
ŠIMOČKOVCI
RUBEN, DOROTA

Evanjelická cirkev a.v.
Košice

MARK ABRMAN
ZUZANA BYSTRICKÁ-PETROVIČOVÁ
DIANA CHVOJKOVÁ
PAVOL KADLEC
ŠIMON KOLESÁR
FILIP ŠIMKO
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FINANCIE
Ďakujeme Vám za podporu v Jeho službe. Bez nej, by
naša misia Inšpirovať, trénovať a pomáhať vedúcim, ktorí
vychovávajú ďalšiu generáciu nasledovníkov Krista v cirkvi,
bola sotva možná. Rozdiel príjmov a výdavkov bol spôsobený
situáciou spojenou s Covid 19 a následným prechodom do
online priestoru. Prevyšujúce zdroje sú naďalej projektovo
viazané záväzkami poskytnutých grantov a budú použité
v období po uvoľnení karanténnych opatrení.

Osobne sponzori zo zahraničia
Dary na projekty zo zahraničia
Dary na projekty zo SR
Dary na pracovníkov zo SR
Príjmy z hlavnej činnosti
Príjmy z podnikateľskej činnosti
Iné
SPOLU

6

7

205 394 €
141 637 €
19 251 €
117 978 €
21 164 €
34 630 €
2 218 €
542 272 €

1
2

1

VÝDAJE
Príjmy spolu
542.272 €

Výdaje spolu
468 277 €

1.
2.
3.
4.
5.

Náklady na projekty
Dary inym organizáciem, zborom
Náklady na ľudí / mzdy,dane,odvody/
Office, údržba
Iné, služobné vozidlo
SPOLU

39 849 €
12 980 €
348 432 €
34 978 €
31 988 €
468 227 €

3

2
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5
4

4

PRÍJMY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5

3
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