VÝROČNÁ
SPRÁVA

2021

BYŤ SÚČASŤOU BOŽIEHO HNUTIA MEDZI MLADOU GENERÁCIOU, KTORÁ NACHÁDZA
SVOJ DOMOV V MIESTNOM CIRKEVNOM ZBORE A PREMIEŇA SPOLOČNOSŤ.

NÁDEJ
UPROSTRED
CHAOSU

HOSPODIN JE VO SVOJOM SVÄTOM
CHRÁME. ZMĹKNI PRED NÍM, CELÁ ZEM!
HABAKUK 2,20

Aj rok 2021 bol pre nás, pracovníkov TCKompas,
rokom zmien, improvizácie, ale aj rokom nádeje. Aj napriek tomu, v čase obrovskej neistoty, sa
k našej misii pridali noví pracovníci (Viktor a Miriam Valentinii, Alex King a Zuzana Božíková), dostali sme príležitosť k inováciám, k zmene misijnej metodológie od veľkých projektov k službe
jednotlivcom, k intenzívnemu učeníctvu, otvorili sme pilotný projekt učeníctva tzv. Univerzitné
hniezdo (University Tree House), pointonline.sk
- portál materiálov pre prácu s mládežou našiel
veľkú odozvu medzi pracovníkmi s mládežou,
ako jediná krajina z rodiny Josiah Venture sme
medzi nami privítali 4 misijné tímy z USA, zázrakom tiež bolo, že takmer všetci slovenskí pracovníci začali byť podporovaní cez svojich priateľov,
partnerov v misii, čím sa našim projektovým rozpočtom výrazne uľavilo. Staronového tréningového formátu RECHARGE sa zúčastnilo oproti

predchádzajúcemu roku o sto vedúcich viac
(celkom 275 pracovníkov s mládežou), o službu
v oblasti prevencie prejavilo záujem veľa stredných škôl v SR, Školu pre pracovníkov s mládežou (ŠPM) úspešne ukončili 18 študenti. Služba
cez e-sport priniesla prvé ovocie. Ostatný rok
pokladáme za skvelú prípravu na žatvu. Veď
pandémia a s ňou nastolený „nový svet” núti
aj mladých ľudí k zastaveniu sa a k hľadaniu
zmyslu života.
Aj v roku 2021 sme bytostne zažívali, že On je vo
svojom chráme a my určite nechceme mlčať
o Jeho zázračnom konaní. Ďakujeme Vám za to,
že ste spoločne s nami v službe výchovy a nesenia dobrej správy mladej generácii ľudí na Slovensku.
Peter Hrubo
Riaditeľ TCK OZ

LETNÉ TÁBORY

KECY, FUSION, EDGE
„Cítil som sa neskutočne. Ako v ideálnej
spoločnosti, v ktorej neexistuje nenávisť a zlo,
ale iba pozitívne vzťahy, emócie a pravé
priateľstvá. Bol to neskutočný zážitok.“

404 ŠTUDENTOV, 10 TÁBOROV

KPM

KONFERENCIA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU
„To, že sme podrobne prechádzali žalm, ktorý je možno
tak notoricky známy, bolo veľkým požehnaním. Uvedomila som si nové veci aj o tom, kým je BOH a čo pre
mňa urobil a neustále robí. Uvedomila som si, že naozaj všetko, čo potrebujem, mám v Ňom a môžem sa na
Neho spoľahnúť.”

423 ÚČASTNÍKOV, 54 HODÍN MENTORINGU

YOUTH MINISTRY RECHARGE
JEDNODŇOVÁ INŠPIRATÍVNA UDALOSŤ

24 LOKALÍT, 40 TÍMOV, 275 ÚČASTNÍKOV

UNIVERZITNÉ
HNIEZDO

PILOTNÝ DEVÄŤ MESAČNÝ PROJEKT ZAMERANÝ
NA POMOC, PRÍPRAVU A INŠPIRÁCIU VYSOKOŠKOLÁKOV
„O projekte Univerzitné hniezdo som počula v čase, keď som
sa rozhodovala o vysokej škole. Bolo to naozaj ťažké obdobie, pretože sa mi zo škôl neozývali či ma berú alebo nie.
Po mesiacoch modlitieb som bola prijatá na Univerzitu Komenského a tak som sa rovno prihlásila aj do Univerzitného
hniezda. Naozaj som videla, ako Boh odpovedá na moje
modlitby týkajúce sa školy, ubytovania a dokonca aj služby.
Božie načasovanie je vždy správne.“

POINT ONLINE

ONLINE MATERIÁLY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU
„Chcela by som sa veľmi poďakovať za kvalitný obsah,
relevantný pre mladú generáciu, pravidelnosť, pestrosť
príspevkov a podcast. Už sme na našich skupinkách použili toľko materiálov. Som vďačná, že na pointonline.sk
človek nájde materiál nielen pre svojich mládežníkov,
ale že tam nájde aj podnety pre seba.“

19.000 ZHLIADNUTÍ, 211 ČLÁNKOV,
88 AKTÍVNYCH ČLENOV

PODCASTY

6.400 VYPOČUTÍ, 52 EPIZÓD, 16 HOSTÍ

FUSION

SLUŽBA HUDBOU
„Na tábore sa mi najviac páčilo spievanie s kapelou. Túžim sa v tomto smere posúvať vpred,
a preto mi to aj veľmi pomohlo,
a rada by som v tom pokračovala.”

20 ŠTUDENTOV PRI NAHRÁVANÍ

REGIONÁLNA SLUŽBA
OSOBNÁ PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH
PRACOVNÍKOV V REGIÓNOCH

ONLINE KURZ

„Bol to veľmi požehnaný čas, ktorý som na tomto kurze
veľmi rada prežila, a veľmi mi to dalo aj do mojej
budúcej služby.”

40 ĽUDÍ, 17 ZBOROV, 6 SENIORÁTOV

DIGITAL DIARY

VYŠE 420 STRETNUTÍ,
VYŠE 290 AKTÍVNYCH VZŤAHOV

EDGE

SLUŽBA ŠPORTOM
„Pre mňa ako pracovníka s mládežou, či už v meste alebo
v cirkvi, to znamená možnosť zasiahnuť skupinu mladých
ľudí, ktorých by som naživo, počas mládežníckych akcií,
pravdepodobne ťažko zasiahol, keďže sedia doma. Je to
pre mňa spojenie príjemného s užitočným tým, že Edge
využíva online zábavu na nadviazanie kontaktov, na vytváranie priateľstiev a na prinášanie evanjelia špeciﬁckej
skupine mladých ľudí, ktorá sa s rozširovaním technológie
vo svete neustále zväčšuje. Som vďačný za túto službu
a som rád, že vidím Božiu ruku aj v tomto diele.“

361 ÚČASTNÍKOV, 3 TURNAJE,
30 KAPITÁNOV, 14 MIEST, 10 ZBOROV

ŠPM

ŠKOLA PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU
„Inšpirovalo ma to k tomu, aby som pomohla s rozbehom nových služieb v našom zbore. V našom zbore vediem iných a oceňujem, že na ŠPM som mohla
byť v role vedenej.“

18 ŠTUDENTOV, 2 OSOBNÉ
A 6 ONLINE STRETNUTÍ

TRÉNINGOVÝ VÍKEND TÍMOV
2 TRÉNINGOVÉ VÍKENDY TÍMOV,
235 ÚČASTNÍKOV

EXIT ONLINE

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU AJ V TOMTO ROKU!
AK CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU,
MÔŽETE TAK SPRAVIŤ CEZ JEDEN Z BANKOVÝCH ÚČTOV:

924 ŠTUDENTOV, 3 MESTÁ,
5 ŠKÔL, 3 ZBORY

TRÉNINGOVÉ CENTRUM KOMPAS ZDRUŽENIE
VOJTECHA SPANYOLA 1736/37, 010 01 ŽILINA
+421 911 723 453, TCKOMPAS@TCKOMPAS.SK
WWW.TCKOMPAS.SK

VIAC NEŽ PREVENTÍVNY PROGRAM
„Na EXIT prednáške o vzťahoch ma najviac zaujala myšlienka, že najčastejším dôvodom pre rozpad
vzťahu je nedostatočná komunikácia.“

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

