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Úvodní slovo
Milí čtenáři výroční zprávy,
nevím, jestli jsme kamarádi a známe se důvěrně, nebo se potkáváme poprvé. Věřte, že Klubu mladých Filadelfia je již deset let. Z původně malé skupinky několik nadšených mladých lidí je dnes organizace, která zastřešuje
čtyři volnočasové kluby (Mládeže, Dorostu, Awanu, Nedělní školu spolu s výtvarným a modelářským kroužkem),
3D fotbal a jedno Nízkoprahové zařízení v Karviné (NZDM Fontána), což dohromady čítá celkem 277 mladých
lidí a jejich vedoucích.
A jak to vlastně začalo? Prvopočátkem naší práce byla myšlenka pořádat anglické kempy. Po období příprav
jsme v roce 1997 ve spolupráci s Křesťanskou akademii mladých uskutečnili svůj sen a zorganizovali první
anglický kemp. Po tomto kempu se chtěli mladí lidé dále setkávat, a tak vznikl nápad založení organizace, která
by naplňovala tuto i jiné potřeby mladých lidí. Viděli jsme, jak velikému nebezpečí je vystavená dnešní mládež,
a uvědomovali jsme si, že již děti školou povinné jsou ohroženy nebezpečím drog, alkoholu, gamblerství a prostituce a že je jen málo těch, kteří dokážou čelit tak obrovskému tlaku a najít správnou orientaci pro svůj život.
Od samého počátku naší činnosti jsme chtěli mladých lidem pomoc vzdorovat negativním vlivům, které je
ovlivňují, a naopak podporovat je v pozitivních změnách na základě několika přesvědčení. Zaprvé věříme, že
Ježíš Kristus má moc změnit člověka zevnitř a že tato vnitřní změna v člověku ovlivní následně okolí kolem
něho. Dále věříme, že církev a především mladí lidé mají potenciál být vlivnými nástroji této obnovy. Tato
přesvědčení a hodnoty chceme v mladých lidech dále rozvíjet skrze vzdělání a přípravu a pomoct jim tak,
aby jejich práce a působení bylo účinné.
Naše poslání i po deseti letech zůstává. Chceme doprovázet děti a mladé lidi na nesnadné cestě dospíváním,
podporovat je a pomáhat jim formovat jejích osobnost, a to vše na základě biblických principů.

Z teenagerů se dnes již stali zralí lidé, kteří vystudovali školy, našli si zaměstnání, založili své rodiny a jsou
přínosem pro naši společnost. Mnozí z těch, kteří byli přítomní vzniku prvních klubových večerů, působí v naší
organizaci až doposud. Všem, kteří se jakkoliv zapojili do rozvoje Klubu mladých Filadelfia v průběhu celého
období jeho existence, chci vyjádřit srdečné a vroucí díky.

Czudek Stanislav

ředitel Klubu mladých Filadelfia
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Základní informace
Posláním Klubu mladých Filadelfia je doprovázet děti a mládež na nesnadné cestě dospívání,
podporovat je a pomáhat jim formovat jejich osobnost na základě biblických principů.

Klub mladých Filadelfia má tyto cíle:
 šířit mezi dětmi a mládeží relevantním způsobem evangelium,
 nabízet dětem a mládeži pastoračně – poradenskou pomoc,
 poskytnout mladým lidem prostor a podporovat je při aktivizaci jejich vnitřního potenciálu,
 usilovat o sociální prevenci, prevenci kriminality a negativních jevů mezi mladou generací,
 realizovat aktivity, které smysluplně naplní volný čas dětí a mládeže,
 vychovávat a vzdělávat nové dobrovolné vedoucí pro práci s dětmi a mládeží.
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Organizační schéma

Zaměstnanci v roce 2008
Lenka Matulová
ekonom

Stanislav Czudek
ředitel KMF

Mgr. Lukáš Pitřík
koordinátor

Eva Czudková
administrativní
pracovník

Mgr. Ludmila Szewczyková
sociální pracovník

Mgr. Zuzana Nožková
vedoucí NZDM Fontána
(do 8/2008)

Mgr. Lucie Vrtaňová
pracovník v sociálních
službách (od 9/2008)
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1997

Pracovníci KAM Dave Patty, Vladek Lipus a Ken Pitcher vyučovali cyklus seminářů
„Strategie Kristovy služby“ a následně se vytvořil evangelizační tým.
Byl uspořádán první anglický kemp „IN THE LIGHT“, který vedl
Jim Miller, Mel a Amy Ellenwood s týmem z Three Lakes.

1998

Do Českého Těšína se přestěhovala rodina Ellenwoodových.

Historie

Činnost se rozšiřuje aktivním zapojením Mládeže. Vedle druhého ročníku anglického
kempu se koná letní tábor pro dorostence, sjíždí se řeka Berounka, organizují se výlety.

1999

Vzniká občanské sdružení Klub mladých Filadelfia a je registrováno 16. 2. 1999.
Koná se koncert skupiny „Bez iluze“ a první ročník hudebního festivalu „The falling wall fest“
(do r. 2003), který má přispět k budování mostů mezi křesťanskou a nekřesťanskou mládeží.
Pro středoškolskou mládež je připraven týden s fotbalisty a drama týmem z New Jersey z USA.
Ke konci roku 1999 se ke KMF připojuje klub Dorostu.
Je zorganizován první tábor pro děti ve věku 10-12 let. Tábor je předznamenáním vzniku Awany.

2000

Ke konci roku zahajuje svojí činnost Awana – klub, který je určen pro děti ve věku 6-12 let.
Mládež se schází v pronajatých prostorách DDM U Mlýna a organizuje „F-kafé“- tematické
večery pro mládež (např. Námořnická párty, Valentýnská párty, Talent show, Umělecký večer,
Křesťanství před soudem…, do r. 2001).
Poprvé jsou pořádány 2 turnusy sjíždění řeky.
Pro žáky základních škol je organizován Filadelfia CUP – florbalový turnaj.
Koná se Basketbalový týden s trenérem Patem Woodwardem.
Pro práci s mládeží je přijat vikář David Rajca.

2001

Jsou zahájeny anglické bohoslužby „Discover“, které se konaly jedenkrát měsíčně
v prostorách DDM a oslovovaly nejen mladou, ale příležitostně také střední generaci.
Poprvé byla zorganizována „Drakiáda“ – akce pro děti i jejich rodiče.

2002

Díky podpořenému projektu z MPSV byli přijati první dva pracovníci na plný úvazek
– Stanislav Czudek a Ester Czudková (do r. 2003).
Ve spolupráci s organizací „Atleti v akci“ jsou poprvé uspořádány „Dny přežití“
– třídenní prožitková aktivita v přírodě (do r. 2004).
KMF se poprvé zapojilo do městského projektu „Prázdniny dětem“,
a to organizací Dětského dne ve Fitness centru (do r. 2007).

2003

Ve městě Karviná zřizuje Klub mladých Filadelfia „Volnočasové a komunitní centrum Fontána.“
Činnost se rozšiřuje, proto jsou přijati další pracovníci – Marcel Boszczyk a Romana Borská (do r. 2004).
Mládež organizuje první „English Weekend“ a první ročník konference pro mladou generaci,
tzv. „Dílny“. Od roku 2006 je toto setkání mládeže přejmenováno na „Houba“.
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2004

Je založen Modelářský a výtvarný kroužek, který má podněcovat tvořivost dětí
a nabídnout jim místo, kde mohou pozvat své kamarády.
Do pracovního poměru byla přijata účetní Lenka Matulová a první pracovník pro
„Volnočasové a komunitní centrum Fontána“.
Awana se poprvé zúčastňuje Awana olympiády v Pardubicích – klání Awana klubů
z různých měst republiky.

2005

Díky nadaci NROS proběhla realizace projektu „Za vlastní hranice“, v jehož rámci byla
nabízena poradenská pomoc lidem ohroženým sociální exkluzí (do r. 2006).
Ve spolupráci s Občanský sdružením Image33 a jinými církvemi byl organizován týdenní festival
„Namax“, jehož součástí byly přednášky na školách i mimo ně, úklidové práce v ulicích města,
koncerty, divadelní happeningy aj.
V KaSS Střelnice byla 21.10. odehrána premiéra muzikálu „Jákob“. Muzikál shlédlo během 26-ti
představení na 12-ti různých místech po celé ČR asi 5900 diváků. Derniéra se uskutečnila 6.1. 2007
v Těšínském divadle.

2006

Byl zorganizován první ročník „Megadorostu“ – regionálního setkání dorostů ze Slezska, jehož cílem je
navázat a prohloubit vztahy mezi jednotlivými Dorosty i samotnými dorostenci, ale také vyslechnout si
kvalitní vyučování.
KMF pod vedením Marcela Boszczyka zajišťoval pro ČR propagaci a organizaci zájezdu na
„Calling all nations“ – mezinárodní křesťanskou akci, která se konala v Berlíně.
Konal se benefiční koncert, který měl získat finanční prostředky na zařízení zkušebny pro hudební skupiny.
Akce byla podpořená Nadací Divoké husy.
Na Štědrý večer proběhla premiéra scénické adaptace „Labyrint světa a ráj srdce“,
následovalo 8 repríz v různých částech ČR.

2007

Díky nadaci Divoké husy byla v prostorách bývalé garáže v Dolním Žukově otevřena
hudební zkušebna pro mladé kapely.
Nedělní škola a výtvarný kroužek organizují první cyklovýlet.
„Volnočasové a komunitní centrum Fontána“ je přejmenováno na Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Fontána (NZDM Fontána) a je registrováno u MPSV jako sociální služba.

První English camp s Českým Těšínem byl pro mě a pro Amy úžasným zážitkem. Střetly se zde
dva světy, které pro nás hodně znamenají. Bylo pro nás úžasné poznat všechny ty skvělé studenty z našeho nového sboru v Českém Těšíně a zároveň jsme mohli přivést naši mládež z Three
Lakes – a po sedmi letech se s nimi vlastně rozloučit. Viděli jsme, jak mnoho Bůh udělal v životě
těch studentů, kteří s námi byli na onom prvním campu. Někteří se stali misionáři, jiní vedoucími mládeží, pastory, služebníky v církvi a vedoucími chval. Vím, že Bůh má připraveno ještě
více a že v každém z nás stále pracuje. On touží, abychom jej následovali stejným způsobem jako
tomu bylo v tom období našeho života. Amy, já i naše děti jsme přijali velké požehnání z toho,
že jsme se mohli podílet na vašem prvním campu. Stále také prožíváme požehnání od Kristova
těla, které se nachází zde - v Těšíně.

Mel Ellenwood
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Mládež
Cílová skupina
středoškolská a vysokoškolská mládež

Poslání
Klub Mládeže nabízí mladým lidem jinou alternativu, jak
strávit svůj volný čas způsobem, který je dobrý pro tělo,
duši i ducha. Hlavní důraz je přitom kladen na kvalitní
vztahy, které se vyznačují přátelstvím a přijetím.

Program setkání
Začátek setkání je věnován zpěvu křesťanských písní,
modlitbám a je dán rovněž prostor sdílet s ostatními nějaký
zážitek, problém apod. Následuje část věnována výkladu,
který si připraví některý z dobrovolných vedoucích, příp.
nějaký host. Součástí setkání bývá někdy také promítání
fotek nebo videa z konaných akcí, diskuse, hry.

Mládež v roce 2008
Rok 2008 byl rokem růstu. Vzrostl hlavně počet návštěvníků našich pravidelných
sobotních setkání ze 30 na 40 osob. Na větší akce, jako „Reunion party“ nebo
„Thanksgiving party“, přišlo kolem 80 účastníků především z řad středoškoláků
z našeho města. Vzrostl rovněž počet menších spontánních aktivit, jako bazén,
odpolední volejbal a výlety.
Důležitou akcí konanou s naším významným podílem byl „Exit tour“.
Šlo o týdenní akci pro středoškoláky, jejíž součástí byly workshopy a přednášky
na středních školách. Na dopolední program odpoledne navazovaly další
aktivity, jako čajovny a sportovní akce. Vše bylo zakončeno rockovým koncertem,
na kterém bylo kolem 400 účastníků.
O prázdninách jsme prožili 2 krásné týdny v přírodě při sjíždění řeky Vltavy.
Učili jsme se, jak přežít a žít bez každodenního komfortu. Velkou výzvou byl
každoročně pořádaný Anglický kemp, na jehož organizační přípravě a průběhu
se podílelo více dobrovolníků z řad mládeže než obvykle. Vedle těchto pravidelných velkých akcí, jsme o prázdninách pořádali také mnoho malých aktivit – šlo
o různé výlety, pravidelné „beach“ volejbaly, výlety k vodě aj. Seznam dalších
proběhlých i připravovaných aktivit je zveřejněn na www.filadelfia.cz/mladez .
K novým volnočasovým aktivitám, které začaly v r. 2008 pravidelně probíhat,
patří tělocvična a filmové večery. Jsem rád, že jsme v průběhu roku viděli nejen
početní růst účastníků Mládeže a rozvoj některých nových aktivit, ale především,
že jsme mohli vidět růst ve zralosti u mnoha jednotlivců.

Vedoucí Bc. David Rajca, Marek Oszelda (zástupce)
Tým dobrovolníků Tymoteusz Filipek, Jitka Ehlová (pokladník),
Jakub Hrabovský, Hannah Ellenwood, Jan Pitřík (chvály)
Poradní tým Nate Hughes, Lucie Zagorová, Daniela Rajcová, Dis.
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Bc. David Rajca

Aktivity v roce 2008
Klubová setkání
25x

Akce

Kontakty

Pravidelná setkání

750

8.-10.2.

Zimovisko, Malenovice

56

16.2.

Cestopis o Nigerii

48

26.2.

Společná mládež

92

28.2.-1.3.

Lyžák v Tatrách

11

14.3.

Filmový večer

18

24.3.

Výlet a bazén

13

29.3.

Cestopis o Mexiku

38

11.4.

Filmový večer

17

19.4.

Exkurze k hasičům

8

26.4.

Cestopis o Izraeli

47

2.5.

Filmový večer

16

8.-11.5.

Sjezd mládeže, Havlíčkův Brod

30

30.-31.5.

Modlitební chata

15

21.6.

Trénink na vodu

27

6.-20.7.

I. a II. turnus sjíždění Vltavy

28

28.7.-5.8.

English camp

82

6.-8.8.

Follow-up

83

5.-6.9.

Jízda 316 Mise

95

20.9.

Vzpomínková párty na kemp

70

27.9.

Společná mládež

120

8.-10.10.

Exit tour

11.10.

Koncert skupiny Dizmas

400

25.10.

Vzpomínková párty na Vltavu

30

6.12.

Thanksgiving párty

51

20.12.

Cestopis o Filipínách

43

27.12.

Bazén, sauna, whirpool

14

28.12.

Vánoční párty

57

31.12.

Silvestr

48

Mimořádné aktivity

Celkový počet kontaktů
Průměrná účast na pravidelných setkáních

2307
30

2093
Srovnání
počtů
kontaktů
v letech
2004-2008
rok

1934

2028

2006

2007

2307

1204

2004

2005

2008
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Dorost
Cílová skupina

Dospívající mládež ve věku 12-16 let

Poslání
Klub Dorostu je zaměřen na bouřlivé, dospívající lidi plné elánu
do života. Nabízí jim aktivní využití volného času a společné
hledání odpovědí na důležité otázky života.

Struktura setkání
Pravidelná setkání Dorostu se skládají ze dvou částí. V první části
se hrají hry – dle počasí venku nebo uvnitř. V druhé části jsou
zpívány křesťanské písně a je připraven výklad na zajímavé téma,
příp. se tvoří diskusní skupinky, ve kterých dorostenci sdílejí, co
prožívají, a diskutuje se o nejrůznějších otázkách. Každé setkání
Dorostu vede jiný dobrovolný vedoucí, proto je program vždy
různorodý a zajímavý.

Vedoucí Jan Czudek ml.
Tým dobrovolníků Ryszard Bednarz, Marek Hlawiczka,
Radek Wantulok, Marie Rafaelová, Klaudia Czudková

Dorost v roce 2008
Když se ohlížím za rokem 2008, prožívám velikou radost. V průběhu
toho roku proběhlo mnoho mimořádných akcí i pravidelných setkání.
Na mnohé z nich budeme dlouho vzpomínat. Mám ale naději,
že nezůstaneme jen u pěkných vzpomínek na minulý rok, ale v roce
následujícím se posuneme zase o kousek dále.
Kromě pravidelných klubových setkání proběhlo několik mimořádných
akcí – některé již po několikáté a některé poprvé. Mezi nové akce patřili:
pobyt MONO 3D, mini putovní pochod pro kluky a mini konference „Eva
Evě“ pro holky. Již tradiční akcí byla městská hra. K jejímu úspěchu přispělo
nejen to, že se jí zúčastnili i hosté – dorostenci z Horní Suché, ale také to,
že hra tentokráte probíhala na polské straně města. Jednou z každoročně
organizovaných akcí je také pobyt na chatě. Pobyt proběhl v prosinci na
chatě v Týře a vedle našich dorostenců se jej zúčastnili také dorostenci
z Horní Suché. V prosinci se konala také Vánoční párty, kterou tentokrát
připravili vybraní dorostenci, což pro ně určitě byla dobrá zkušenost.
Hlavní akcí letních prázdnin byl letní stanový tábor - tentokrát ve stylu
western. Na zmíněné aktivity přicházeli nejen pravidelní účastníci
Dorostu, ale občas také některý z jejich přátel.
Práce s dospívající mládeží není snadná a v průběhu roku jsem měl
nejednou chuť to „zabalit“. Neudělal jsem to díky Boží milosti, jeho síle
a vizi, kterou mi dodával, když jsem to potřeboval... A byli tu také samotní
dorostenci, kteří mě povzbuzovali a dodávali mi odvahu pro další práci
v Dorostu. Nemalou oporou mi byl také celý tým dobrovolných
pracovníků, s nimiž jsme se v průběhu roku především učili
– a ještě určitě budeme učit – vzájemně komunikovat.
Czudek Jan (ml.)
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Očima dorostenců…

Aktivity v roce 2008
Klubová setkání

Akce

26 x

Kontakty

Pravidelná setkání

794

1.-2. 2.

Mini puťák pro kluky

15

1.-2. 2.

Minikonference „Eva Evě“

17

22. 2.

Městská hra, s H. Suchou

53

30. 5.

MONO 3D

13

27. 6.

Dorost v Ropici, spol. vaječina

39

30. 6.

Letní stanový tábor, Jeseníky

31

10. 10.

Potáborové setkání

41

24. 10.

Tělocvična, s H. Suchou

49

7. 11.

Povídání o našem městě

35

5. 12.

Pobyt v Tyře, s H. Suchou

61

19. 12.

Vánoční párty

Mimořádné aktivity

38

Celkový počet kontaktů

1186

Průměrná účast na pravidelných setkáních

31

Minulý rok jsem se stala na Dorostě nováčkem, protože jsem
přešla z Nedělní besídky do Dorostu.Vše bylo pro mne nové:
přístup vedoucích k nám teanegerům - sportovní a správný,
mnoho her a legrace a také zamyšlení se nad Biblí ve
skupinkách. Nejvíce budu vzpomínat na tábor, který byl
v kovbojském stylu. Zahráli jsme si mnoho adrenalinových
her a taky jsme strávili velmi dobrý čas ve večerních
skupinkách a při zpěvu křesťanských písní. Na Dorost chodím,
protože je tam správná parta lidí v mém věku, hrajeme
spoustu zábavných her a na skupinkách se dovídáme nové
věci o Bohu. Na dorost chodím moc ráda.
Katka Ručková
Proč chodím na Dorost? Abych se naučila žít s Bohem. Naši
vedoucí jsou mi příkladem a mohu se tam bavit se svými
přáteli. Je to taková moje druhá rodina… Musím říci, že
nevím, co se mi nejvíce líbilo v minulem roce. Každý pátek,
každá chata či tábor my dá něco, na co se nedá zapomenout.
Nejčastěji ale vzpomínám na různé akce: Například na pobyt
na chatě v Tyře, kde jsme měli hosta Josefa. Bůh tam byl
přítomný a každý, kdo tam byl, si určitě něco odnesl. Děkuji
všem vedoucím, kteří mi pomáhají, a všem svým přátelům .
Klára Hrabovská

Srovnání
počtů
kontaktů
v letech
2004-2008
rok

1104

1159

1188

1186

2005

2006

2007

2008

777

2004
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Awana
Cílová skupina
Děti ve věku 7-12 let

Poslání
Awana je klubový program pro chlapce a dívky, jehož cílem je pozitivně formovat
osobnost dítěte, přičemž hlavní důraz je kladen na základní křesťanské etické principy,
jako jsou pravdomluvnost, čestnost, tolerance a poctivost. V klubu probíhají jak
výchovné a vzdělávací aktivity, tak aktivizační činnosti se sportovním vyžitím.
Vedoucí Bohuslav Czudek (do 9/2008),
Mgr. Lukáš Pitřík (od 10/2008)
Tým dobrovolníků Marek Supik, Ing. Kateřina Supiková, Tomáš Brozda,
Tomáš Hlawiczka, Žaneta Pyšková, Bc. Zdeňka Dubielová, Janina Firla
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Program setkání
Klubový program Awana je tvořen třemi
částmi. V herní části, která se odehrává
v tělocvičně, je dětem nabídnut prostor pro
zábavu a pohybovou aktivitu a rozvíjí se
jejich dobré sportovní chování. V učební části
jsou členové klubu rozděleni do studijních
skupinek do šesti dětí. Každá skupinka má
svého vedoucího, který dětem pomáhá při
práci s příručkou a při plnění úkolů. V této
části se také děti mohou ptát a sdílet se svými
potřebami. Po učební části se všichni členové
klubu sejdou dohromady k biblickému
programu, zpívání, svědectví, předávání
odměn a oznámení, tzv. společné části.
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Awana v roce 2008
Pod názvem Awana klub se skrývá klubový program pro chlapce a děvčata ve věku
od 6-ti do 12-ti let, který je postaven na biblických principech. Cílem je oslovit co
nejvíce dětí z okolí a poskytnout jim smysluplné využití volného času formou her,
vedením k novým znalostem a dovednostem, jež jsou realizovány netradičním
způsobem apod. Dětem je nabídnut pestrý program v podobě sportovního vyžití
či různorodých soutěží a současně velmi kvalitně strávený čas pod vedením
skupinových vedoucích. Řada z nich disponuje dlouholetými zkušenostmi v práci
s dětmi, jiní jsou absolventy univerzit pedagogického zaměření.
Uplynulý rok přinesl opět řadu změn i mnoho aktivit. Jednak došlo na podzim
ke změně hlavního vedoucího, jednak se nám během letních prázdnin podařilo
uskutečnit novou aktivitu s názvem „Hry s Awanou“, a to v rámci projektu
„Prázdniny 2008“, jehož hlavním organizátorem se stalo samotné město Český Těšín.
Ze stěžejních aktivit se nám podařilo zrealizovat letní stanový tábor v Horním Údolí
v Jeseníkách, zamířit na Awana hry do Pardubic, kde jsme tentokrát obsadili v těžké
konkurenci krásné druhé místo, připravit pro děti „Víkend s Awanou“ v horském
prostředí Beskyd na chatě v Milíkově a přivítat v našem klubu manželé Kalenské.
Pravidelná setkání navštěvovalo v průměru 20 dětí a je skvělé, že i nadále dokáže
„konkurovat“ jiným volnočasovým aktivitám, jež nabízí další organizace obdobného
zaměření. Setkání probíhají každý pátek, s výjimkou školních prázdnin, od 15:30
v prostorách ZŠ Ostravská, a to v rozsahu cca tří hodin. Klub je otevřen nejen pro
děti registrované, ale rovněž pro děti ze širokého okolí. Závěrem bychom chtěli
touto cestou poděkovat vedením ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská za to, že Klubu Awana
poskytly přístřeší a prostory pro realizaci našich záměrů. Děkujeme rovněž rodičům
dětí, kteří nám pomáhali či stále pomáhají při organizaci různorodých aktivit,
a všem, kteří náš klub jakýmkoli způsobem kdykoli podpořili.
Mgr. Lukáš Pitřík
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Pár střípků z historie klubu
Dva roky před tím, než se rozběhla
v Českém Těšíně Awana, jsem byl
povzbuzen k zorganizování tábora pro
děti ve věku 10-12 let. Tábor se uskutečnil
v roce 1999 v Čechách u řeky Svratky.
Tam jsem poprvé ucítil volání ke konkrétní službě a něco se ve mně rozhořelo.
Dalšího roku jsem s Janem Ručkou pro
děti organizoval druhý tábor v Široké Nivě
a po prázdninách začaly v Českém Těšíně
pravidelá setkání Awany.
Kluby Awana zahajovaly svoji činnost v ČR
na počátku tohoto století (r. 2000), kdy
k nám začala ze Spojených států pronikat
mezinárodní společnost Awana International. Zakladateli klubů Awana u nás se
stali manželé Radek a Dagmar Kalenští,
misionáři z Pardubic, kteří se také postarali o to, aby sbor CB Český Těšín navštívila
skupina 15-ti amerických studentů z Kalifornie se svým vedoucím Eddiem Hesterem.
Poté se práce začala úspěšně rozvíjet …
I díky věrnosti a práci vedoucích, z nichž
někteří jsou v klubu dodnes, začalo klub
navštěvovat kolem 35 dětí.

Aktivity v roce 2008
Klubová setkání

Akce

Kontakty

34 x

Pravidelné schůzky Awany

540

2x

Awana speciál

33

Návštěva manželů Kalenských

16

Klub Awana za 10let svého působení
ušel kus cesty – a občas na té cestě byly
i „pohozené kameny“, ale díky Boží pomoci
jsme vždy mohli jít dál. A mohli jsme
také několika dětem posloužit ke spasení
a mnohým dalším ukázat cestu dále…
S vděčnosti a poděkováním všem skupinovým vedoucím a s přáním Božího
požehnání
Bohuslav Czudek.

Mimořádné aktivity
11. 4.
26. 4.

Awana olympiáda, Pardubice

20

2.-3. 5.

Víkend s Awanou, Milíkov

25

6.-16. 8.

Letní stanový tábor

27

28. 8.

Hry s Awanou

40

Celkový počet kontaktů:

701

Průměrná účast na pravidelných setkáních:
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Srovnání
počtů
kontaktů
v letech
2004-2008

628

rok

2004

701
452

485

2005

2006

550

2007

2008
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Nedělní
škola
Cílová skupina
Děti ve věku od 2,5 let do 5 tř. ZŠ

Poslání
Cílem Nedělní školky je vést děti ke
křesťanským morálním hodnotám
způsobem, který je přiměřený jejich
věku.

Program setkání
Nedělní školka se schází, jak již napovídá
název, v neděli během bohoslužeb
v kostele. Děti jsou rozděleny do čtyř
skupin dle věku a každá skupina má svůj
vlastní program, jehož součástí je většinou
vyprávění biblického příběhu, písně, hry
aj. Inspirací pro přípravu programu bývají
dostupné křesťanské materiály, manuály
a pracovní sešity pro práci s dětmi.

Vedoucí Jan Ručka
Vyučující v Nedělní škole:
Mgr. Tamar Mandryszová, Zuzana
Kotasová, Karin Brózdová, Dis., Lenka
Grochalová, Hana Zmudová, Mgr. Marta
Jalowiczorzová, Hana Goryczková, Renata
Juhaščiková, Renata Hlawiczková, Jola
Oszeldová, Dis., Bc. Zdeňka Dubielová,
Tomáš Hlawiczka, Daniel Hlawiczka, Darja
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Očima učitelů Nedělní školy
V září minulého roku jsme nastartovali projekt „Adopce na dálku“. Děti
mohou každou neděli přispívat malou
finanční částkou (5-10 Kč) do speciálních kasiček, na kterých je fotografie
našeho nového kamaráda Anušky.
Anuška pochází z chudé rodiny a děti
ho podporují, aby mohl navštěvovat
křesťanskou mateřskou školku. Tento
nápad Tamary Mandryszové s Adopcí
na dálku jsem velmi přivítala, protože
děti se tak mohou učit nesoběstřednosti,
vytrvalosti a soucitu s druhými. Tento
projekt není krátkodobá záležitost na
týden nebo měsíc, ale je to běh na
dlouhou trať. Pro naše malé dárce je
výborné, že nám Anuška poskytuje
zpětnou vazbu - mnohdy nás potěší
obrázkem nebo dopisem, čímž děti motivuje, protože vidí, že jejich „úsilí“ není
bez odezvy.

Nejstarší besídku navštěvují děti, které
chodí do 3. – 5. třídy ZŠ. Proniknout
k této věkové skupině není vždy snadné,
neboť si již začínají vytvářet své názory
a postoje vůči okolnímu světu. Jsme
rádi, že se nám podařilo zapojit tuto
skupinu do projektu 40D, jehož součástí
bylo studium knihy „Proč jsme vůbec
tady“ a hledání odpovědí na otázku
smyslu života. Děti nejstarší besídky
jsme směřovali touto cestou například
tím, že jsme vymýšleli hry zaměřené na
cíl (šipky, lukostřelbu aj.) a povídali jsme
si s nimi o tom, jaký je cíl jejich životů.
Velmi mne těší, že nejstarší besídku
začal z vlastní vůle navštěvovat také
chlapec z dětského domova z Frýdku
Místku. Je to pro nás velikým povzbuzením.

Nejmladší besídku navštěvují děti ve
věku od 2,5 – 4 let. Není to vždy
jednoduché upoutat pozornost osmi až
deseti dětiček, které se teprve chystají anebo čerstvě navštěvují mateřské
školy - ačkoli sama pracuji jako
učitelka v MŠ a mám dvě děti tohoto
věku. Na začátku každého setkání nás
přivítá maňáskový ptáček Hugo, potom
zpíváme křesťanské písničky s ukazováním a učíme děti krátce se modlit
k Pánu Bohu. Následují hry a výtvarné
aktivity, které se odvíjí od konkrétního
tématu podle pracovních listů „Bůh je
se mnou po celý rok“.
Karin Brozdová, Dis.

Jan Ručka

Aktivity v roce 2008

Lenka Grochalová

Klubová setkání
29 x

Akce
Pravidelná setkání

Kontakty
1450

Mimořádné aktivity
květen

Výlet na kolech

23

květen

Program na den matek

35

červenec

Táborový pobyt v Tyře

40

září

Drakiáda

50

prosinec

Vánoční slavnost

50

Celkový počet kontaktů:
Průměrná účast na pravidelných setkáních:

1648
50

Výtvarný a modelářský kroužek „Šikula“
Kroužek Šikula pokračuje již pátým rokem. Zájemci o tvořivou činnost se scházejí jednu sobotu v měsíci v klubovně ve Svibici na ulici
Žukovská 18. Kroužek je určen pro děti ve věku 6-13 let a jeho cílem je nabídnout jim odreagování od školních povinností, ale také od
současné moderní techniky. Děti mohou při tvorbě rozmanitých výrobku rozvíjet svou fantazii a realizovat své dobré nápady. Děvčata se na
kroužku např. učily vyšívat, vyzkoušely si drhací metodu při výrobě závěsu na květináč na Den matek a také vytvářely krásné dekorační
ozdoby na Vánoce. Kluci se věnovali stavbě modelu letadla. Již tradičním zpestřením byla Drakiáda, na které si účastníci mohli vyzkoušet
základy aerodynamiky.
Za vnášení dobrých nápadů děkujeme především Monice Zvierzynové, Janě Śližové, Zuzaně Ručkové, Kateříně Ručkové, Filipu Straňákovi,
Marianu Ručkovi, Haně Goryczkové a Renatě Juhaščikové.
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3D Fotbal

Vedoucí Stanislav Ramik
Tým dobrovolníků Milan Heczko,
Roman Heczko, Bogdan Goryczka

Idea založit klub 3D fotbal se zrodila na podzim roku 2007. Cílem bylo a stále je nabídnout dětem a dorůstající mládeži ve věku od 12-ti do
18-ti let smysluplné využití volného času, a to skrze hru, kterou mají oni sami rádi – fotbal. Samotná zkratka 3D v sobě skrývá tři základní pojmy:
„Duše“, „Duch“ a s jistou nadsázkou ve smyslu těla pak pojem „Dělo“. Naším cílem není vychovávat či trénovat vrcholové sportovce - klub je
určen především pro laiky, nejedná se o profesionální úroveň. Chceme chlapcům, ale i děvčatům, nabídnout možnost uplatnit své schopnosti
v oblasti sportu a naplňovat jejich touhu hrát fotbal. Nabídnout jim zábavu a zájmovou činnost právě prostřednictvím sportu.
Klub se schází pravidelně 2 x týdně - jedno setkání je věnováno tréninku a druhé konkrétním fotbalovým zápasům, a v současnosti ho
navštěvuje asi 17 chlapců. Vedle pravidelných schůzek, jsme se letos zúčastnili s 5-ti chlapci také fotbalového kempu v České Třebové.
Zájem o fotbal ze strany chlapců stále roste, proto je naší vizí vytvořit z těchto dětí či mládežníků několik týmů a těmto jednotlivým skupinám
dle věkových kategorií přizpůsobit také pravidelné tréninky. Chceme rovněž zvýšit věkovou hranici z původních 18-ti na 21 let. O letních
prázdninách bychom také rádi zorganizovali v našem městě fotbalový kemp.
Klub 3D fotbal spolupracuje s Křesťanskou akademií mladých a Fotbalovým klubem Ambassadors Česká republika a jeho chod v současnosti
v Českém Těšíně zajišťují 4 dobrovolníci. Děkuji jim za jejich čas a úsilí, které celé práci věnovali. Děkujeme také všem, kteří nás jakkoliv finančně
podpořili.
Stanislav Ramik
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EXIT
TOUR

316

EXIT Tour je turné týdenních akcí navazujících na televizní
pořad EXIT316 MISE. Turné již proběhlo v šesti městech České
Republiky - v Hradci Králové, Českém Těšíně, Havířově, Ostravě,
Vsetíně a Zlíně a do dalších měst se dostane na jaře a na
podzim 2009. V Českém Těšíně se akce uskutečnila ve dnech
7.-11.10.2008.
V rámci akce byl středním školám ve městě nabídnut program, který byl koncipován tak,
aby svým charakterem zapadl do „minimálního preventivního programu“ vyžadovaného
Ministerstvem školství ČR. V Českém Těšíně nabídku uskutečnit program na škole přijalo
české gymnázium, polské gymnázium a Střední zemědělská škola.
Typický EXIT Tour den probíhal tak, že se nejprve studenti školy sešli v tělocvičně a shlédli
multimediální show, jejíž součástí byl koncert americké kapely Dizmas a prezentace
pořadu EXIT316 MISE. (Skupina Dizmas je v současnosti v USA velmi populární - má své
songy v amerických rádiích a byla nominována na Dove Award.) Po hodinové show se
studenti rozešli do tříd, kde si vyslechli přednášky křesťanských lektorů na témata jako
Sex, AIDS a vztahy, Drogy, Šikana, Otroctví, Image mladých lidí v USA a jiné. Program na
školách byl uzavřen další hudební show a pozváním studentů na odpolední akce organizované ve spolupráci s místními křesťanskými církvemi. V rámci odpoledního programu
proběhlo mnoho zajímavých aktivit (diskuse s lektory přednášek, s členy kapely Dizmas)
a neformálních setkání (čajovny, sporty), často s diskusí navazující na pořad EXIT 316 MISE.
Cílem těchto setkání bylo navázat nové vztahy a pozvat mladé lidi ke sledování pořadu
i do menších diskusních skupinek - „EXIT Klubů“ navazujících na televizní pořad. Celá
akce byla zakončená velkým koncertem skupiny Dizmas, kterého se zúčastnilo přes 400
mladých lidí.
Daniela Rajcová, Dis.
19

Cílová skupina

Poslání

Program setkání

děti a mládež ve věku 7-18 let, žijící
především na městském sídlišti
v lokalitě Karviná 6, kteří nemohou
nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit, kteří jsou
ve vyšší míře ohroženi nepříznivou
sociální nebo rodinnou situací.

Nízkoprahové zařízení
Fontána nabízí dětem
a mládeži v Karviné pomoc
a podporu k úspěšnému
zvládání životních úkolů
a sociálních nároků.

Děti a mládež se sami rozhodují, jakým způsobem stráví
svůj čas v zařízení. Mohou zadarmo využívat vybavení
zařízení (stolní fotbal, ping-pong, šipky, počítač aj.), mohou
si sami vymyslet program (např. tančit, kreslit, hrát hry aj.),
mohou využít nabízených sociálních služeb nebo mohou
jen odpočívat v sedací místnosti a povídat si s přáteli nebo
s pracovníky/dobrovolníky.

Vedoucí Mgr. Zuzana Nožková (do 9/2008), Stanislav Czudek (ředitel KMF)
Pracovníci Mgr. Ludmila Szewczyková – sociální pracovník, Mgr. Lucie Vrtaňová – pracovník v soc. službách
Dobrovolníci Bc. Marek Malysz, Markéta Supik (od 6/2008), Alena Šimková, Mgr. Tomáš Nožka (do 9/2008), Vejka a Pája (taneční)
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NZDM Fontána v roce 2008
Nízkoprahové zařízení Fontána je pro děti a mladé lidi ve věku 7- 18 let
chráněným místem, kde mohou najít jak podporu a odbornou pomoc, tak
i zábavu a prostor pro vlastní aktivity. V roce 2008 se práce na Fontáně
úspěšně rozvíjela a mnohé nové děti i dospívající zde mohli nalézt své místo,
poznat nové přátelé a věřím, že také obohatit svůj život. Fontána je pro děti
otevřená každé úterý až pátek odpoledne a denně ji navštěvuje 10-15 dětí.
Nejedná se o stále stejnou skupinu dětí. Děti do klubu přicházejí a odcházejí,
jak jim to vyhovuje. V roce 2008 navštívilo Fontánu 105 uživatelů a bylo s nimi
dosáhnuto 2856 výkonů. Mezi nejčastěji využívané sociální výkony patřilo
poradenství týkající se především problémů v rodině. Uživatelé začali také
hojně využívat nabízeného doučování. Od září jsme pro poradenství
a doučování vytvořili samostatný otevírací den ve středu, aby pracovníci
a dobrovolníci měli na individuální pomoc dětem dostatek času.
Z počátku roku 2008 v klubu ještě pokračovaly speciálně zaměřené kroužky
– taneční, kreativní, den her. Místo organizovaného programu jsme ale
během roku vytvořili prostor pro různorodé možnosti využití času v klubu,
což více odpovídá nízkoprahovému charakteru zařízení. Uživatelé jsou vedeni
k aktivitě a samostatnosti, aby sami navrhovali činnosti, které chtějí ten den
na klubu dělat. Nejoblíbenější činností dívek navštěvujících klub je nadále
tancování. Holky se scházely každý týden a nacvičovaly pod vedením lektorky
Věrky moderní tanec, se kterým poté vystupovaly na Dni otevřených dveří
a na Bambiriádě v Třinci.
Ve světě počítačů je velmi důležité nabídnout dětem natolik lákavé aktivity,
aby jim daly přednost před sezením doma u počítače nebo před jakýmkoliv
jiným škodlivým trávením volného času. Věřím, že minulý rok byl na Fontáně
plný takových akcí. Několikrát jsme šli hrát bowling, zaposlouchali jsme se
do dvou zajímavých cestopisných přednášek, uspořádali jsme fontáňácký
karneval a palačinkovou párty. Páté výročí od založení Fontány jsme oslavili
velkou akcí – Dnem otevřených dveří, na který byli pozváni kromě dětí
a rodičů také někteří představitelé města. Během květnových svátků jsme
byli na výletě v Archeoparku v Chotěbuzi a spolu s klubem Dorost na bobové
dráze v Mostech u Jablunkova. Letní měsíce byly ve znamení vody a stanového tábora. Mládež starší 14-ti let sjížděla řeku Vltavu, mladší děti pak prožili
dva dobrodružné týdny na táboře v imaginární zemi Narnii. Podzimní měsíce
nabídly potáborovou párty, návštěvu minifarmy, noc na Fontáně a celý rok
završila Vánoční párty. Maminky dětí se již druhým rokem mohly zapojit do
Vánočního pečení cukroví.
V září došlo k personální změně: Mgr. Zuzana Nožková odešla z místa vedoucí
Fontány, stále však pracuje na dohodu na vytváření metodik. Na celý úvazek
jako pracovník v sociálních službách nastoupila Mgr. Lucie Vrtaňová. Také
mezi dobrovolníky došlo ke změnám: Před prázdninami se opět připojila
Markéta Supik a na začátku roku z pracovních důvodů přestal docházet
dlouholetý dobrovolník Adam Koch. Adamovi, ale také všem ostatním
dobrovolníkům děkujeme za jejich ochotu a nasazení v práci s dětmi.
Mgr. Lucie Vrtaňová
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Očima uživatelů
Na Fontánu chodím, protože tady mám své kamarády,
jsou tu fajn vedoucí a je tu sranda. Ráda tančím a tak
mám moc ráda taneční. Z akcí se mi v roce 2008
nejvíce líbila bobovka, líbilo se mi, když jsem jela
s vedoucím Tomášem a mohla jsem řídit já.
Deniska

Myslím, že na Fontáně mohu smysluplně
strávit čas, který bych jinak promarnila.
Pomáhají mi tady i s učením. V minulém
roce se mi nejvíce líbila bobovka v Mostech,
ale taky tábor byl moc skvělý. Na Fontánu
chodím ráda i kvůli fajn vedoucím.
Josefka

Poohlednutí za pětiletou historií
Volnočasové a komunitní centrum Fontána založil Klub mladých Filadelfia ve městě Karviná v květnu roku 2003.
Poprvé se myšlenka o založení práce v Karviné zrodila v roce 2000, kdy do klubů probíhajících v Českém Těšíně
začali dojíždět mladí lidé z Karviné. Otevření centra se ale zrealizovalo až o pár let později, kdy se sešel dostatek
dobrovolníků a když byly získány prostory vhodné pro klubovou činnost.
Samotná práce mezi dětmi začala tím, že Stanislav Czudek a Ester Czudková ve spolupráci s Dětskou misií
navštěvovali několikrát týdně s předem připraveným programem (hry, písně) dětská hřiště a jiná místa, kde se
scházejí děti a mládež, v lokalitě Karviná 6. Díky této činnosti se podařilo navázat první kontakty s dětmi a tyto
děti byly pozvány do nově otevřeného centra.
Centrum bylo zprvu otevřeno jeden den v týdnu a bylo určeno pro děti ve věku 7 – 15 let. Po letních
prázdninách v roce 2003 bylo otevřeno již 3 dny v týdnu a dětem byly nabídnuty první kroužky - Ekologický
klub, Klub žonglerů, Klub dobré zprávy, Klub Angličtiny. Později, v letech 2005-2007 mohly děti navštěvovat také
Dramatický kroužek, Kreativní klub, Den her a Taneční kroužek. Některé kroužky byly žádanější, a proto fungovaly
několik let, jiné zanikly rychleji. Vedle pravidelných klubových setkání organizovali pracovníci a dobrovolníci pro
děti mnoho zajímavým mimořádných aktivit, jako návštěvy sokolníka, výlety, účast na Bambiriádě, nejrůznější
párty, karneval, noci na Fontáně, bruslení aj. V r. 2005 byl zorganizován první letní stanový tábor v Potštátě.
K významnému zlomu v životě centra Fontána došlo v roce 2006, kdy jedni z nejmladších uživatelů přivedli do
zařízení své starší kamarády ze sídliště. Byla to velká změna, protože do té doby navštěvovaly centrum především
mladší děti, a ty byly zvyklé a spokojené s předem připraveným programem. Mládež ve věku od 13 let ale
preferovala spíše pasivní trávení volného času a pracovníci zařízení tomu museli přizpůsobit svou filozofii práce.
Od r. 2007 proto začalo docházet k postupnému ubývání organizovaného programu a povzbuzování uživatelů
k tomu, aby oni sami byli kreativní, vnášeli nové nápady a aktivity.
Další významnou změnou bylo v r. 2007 přejmenování centra na „Nízkoprahové zařízení Fontána“, posun
věkové hranice cílové skupiny na 18 let a definitivní změna charakteru činnosti. Centrum mělo zprvu charakter
volnočasového zařízení, ale už od r. 2005 se začalo profilovat jako sociální služba a v r. 2007 došlo k jeho registraci
u MPSV jako sociální služby. S přeměnou v sociální službu souviselo mnoho nových povinností, jako vytvoření
metodik odpovídajících Standardům kvality sociálních služeb a jejich zavádění do praxe, přijetí sociálního
pracovníka aj. Tyto změny nebyly vždy snadné a nejednou jsme hledali rovnováhu především v časovém
rozvržení činnosti mezi přímou práci s uživateli a metodickou, často „papírovou“ prací.
Po dobu existence zařízení prošlo jeho branami mnoho dobrovolníků: Irena Czudková, Tomáš Czudek, Daniel
Boszczyk, Romana Borská, Kasia Czudková, Lenka Matulová, Andrea Tothová, Marek Zmuda, Radek Boszczyk,
Adam Koch, Jakub a Lucie Vrtaňovi, Tomáš Nožka, Marek Malysz, Alena a Věra Šimkové, Tomáš a Markéta Supik,
a pracovníků: Ester Czudková (2003-2004), Rut Vřeťonko, Dis.(2004-2006), Mgr. Zuzana Nožková (2006-2008),
Mgr. Ludmila Szewczyková (od 2007), Mgr. Lucie Vrtaňová (od 2008). Děkujeme jim za jejich čas
a úsilí, které věnovali této práci.
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Mgr. Zuzana Nožková

Aktivity v roce 2008

Klubová setkání
155x

Akce

Kontakty

Pravidelná setkání

1662

16. 1.

Na ledě s Fontánou

7

30. 1.

Bowling, Č. Těšín

8

8. 2.

Cestopis o Mexiku

18

19. 2.

Karneval

20

21. 2.

Bowling, Třanovice

15

20. 3.

Palačinková párty

23

8. 4.

Den otevřených dveří

25

1. 5.

Archeopark, Chotěbuz

4

8. 5.

Ski areál, Mosty

15

24. 5.

Bambiriáda, Třinec

13

13. 6.

Cestopis o Nepálu

12

21. 6.

Zkouška na sjíždění řeky

9

28.6.–5.7.

Sjíždění řeky Vltava

10

26.7-6.8

Letní stanový tábor

14

27. 8.

Vzpomínková párty na Vltavu

19

26. 9.

Potáborová párty

13

27.-28.10.

Návštěva minifarmy, Noc na F.

15

29. 10.

Bowling, Třanovice

18

3. 12.

Taneční workshop

8

9. 12.

Turnaj s klubem Bublina

6

18. 12.

Vánoční párty
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Mimořádné aktivity

Celkový počet kontaktů:
Průměrná účast na pravidelných setkáních:

1953
2212

11

1845
Srovnání
počtů
kontaktů
v letech
2004-2008

717

rok

2004

1953

499
2005

2006

2007

2008
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Ve zkratce ...

Pětileté výročí NZDM Fontána
V rámci oslav pětiletého výročí existence NZDM Fontána proběhl
8.-11. dubna 2008 v zařízení týden otevřených dveří. Při této
příležitosti si děti a mládež 8.4. připravili pro pozvané hosty
i širokou veřejnost zajímavý program. Hosté mohli shlédnout
pohádku, několik tanečních vystoupení, beat-box, break dance,
hru na bongo aj. Vedle významných hostů, jako náměstka
primátora města Karviné, vedoucí oddělení prevence kriminality,
vedoucí oddělení OSPOD, akci navštívila také televize POLAR
a připravila z ní reportáž. Vystoupení dětí vzbudilo u všech velmi
pozitivní ohlas a televizní reportáž přiblížila činnost zařízení
veřejnosti.

Ocenění dobrovolníků
Dne 17.12.2008 udělovalo občanské sdružení Klub mladých
Filadelfia a HESTIA Národní dobrovolnické centrum pod záštitou
starosty Ing. Víta Slováčka ceny za dobrovolnickou práci „Křesadlo
2008“ – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“
Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném
čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve
prospěch jiných lidí. Člověk nabízející nezištně svůj volný čas,
zkušenosti a dovednosti, který má svá práva a povinnosti.
Mezi deseti oceněnými byli v roce 2008 také tři dobrovolníci
z Klubu mladých Filadelfia: Jan Ručka, hlavní vedoucí pro práci
s malými dětmi v Klubu mladých Filadelfia, Bohuslav Czudek,
zakladatel a dlouholetý vedoucí Awany v Českém Těšíně, a Janina
Firla, oceněna za dlouholetou práci s dětmi také v klubu Awana.
Připomeňme ještě, že si cenu „Křesadlo 2007“ odnesl také
Stanislav Ramik za dobrovolnou práci v klubu Dorost.
Gratulujeme.
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Napsali o nás
„Tak toto se mi líbí“, řekla jsem si
vždy, když jsem je pozorovala při
práci s mladými lidmi. Do paměti
se mi nesmazatelně vryla vzpomínka
na návštěvu prázdninových stanových
táborů v přírodě (a důvodem opravdu
nebyl útěk z rozpálené kanceláře, abych
zkontrolovala čerpání dotací z Programu prevence kriminality).
S Filadelfií se také pojí moje první televizní natáčení (pro pořad Proti proudu).
A později, když jsme začali spolupracovat v rámci projektu „Prázdniny“, jsem
je měla možnost poznat ještě hlouběji.
Stali se v mé mysli jednou z organizací,
s jejíž činností se ve městě počítá a o níž
se ví… Kéž se Vám v příštím desetiletí
daří přinejmenším tak dobře, jako
v tomto.
Mgr. Magda Bílková
Manažer PPK
(toho času na mateřské dovolené)
Nízkoprahové zařízení Fontána
spolupracuje s odborem sociálně-právní
ochrany dětí Magistrátu města Karviné
již dlouhodobě. Fontána poskytuje nízkoprahové služby pro děti a mládež od
7 do 18-ti let věku. Svým zajímavým
programem umožňuje cílové skupině
smysluplně trávit volný čas a pomáhat
jim řešit nelehké životní situace.
Spolupráce je na velmi dobré úrovni,
dochází k pravidelnému kontaktu mezi
odborem a vedením nízkoprahového
zařízení Fontána. Zařízení navštívila
i Komise sociálně-právní ochrany dětí
Magistrátu města Karviné s cílem
seznámit se s náplní práce nízkoprahového zařízení. Při každé návštěvě
komise získala poznatky o potřebnosti
uvedeného zařízení.
Mgr. Renáta Chytrová
Vedoucí odboru sociálně-právní
ochrany dětí
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Ekonomické informace
VÝSLEDOVKA k 31.12. 2008
Náklady
Materiálové

ROZVAHA k 31.12. 2008

k 31.12.2008

Aktiva

k 31.12.2008

266 451

DHM do 40.000,-

472 557

513 555

Opravy a údržba

23 514

Oprávky k DHM

-472 557

-513 555

Cestovné

16 271

Pokladna

7 583

21 608

Reprezentace

18 999

Pokladna Fontána

0

3 313

57 036

27 522

2 000

0

Služby

594 202

Účty v bankách

Mzdy pracovníků

788 954

Odběratelé

Odvody (sociální, zdravotní pojištění )

263 013

Náklady příštích období

Ostatní
CELKEM

18 838

CELKEM

Výnosy
MPSV ČR
MSK

2 001
66 619

54 444

k 31.12.2007

k 31.12.2008

1 990 242
Pasiva
k 31.12.2008
1 093 000
0

Dodavatelé

4 969

-1 934

Mzdové náklady + odvody

0

0

Ostatní daně

0

150

Magistrát Karviná

54 500

Jiné závazky

24 000

24 000

MÚ Český Těšín

61 000

Výdaje příštích období

0

0

180 000

Dohadné účty pasivní

0

0

Nerozdělený zisk / ztráta

-57 008

37 650

Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení

94 658

-5 422

CELKEM

66 619

54 444

MŠMT
NROS

0

Dary

222 724

Tržby z prodeje služeb

336 454

Reklamy

0

Ostatní

35 784

Úroky

1 358

CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 984 820
-5 422

DARY od 3000,CB Český Těšín

k 31.12.2008
186 854

Křesťanské akademie
mladých

11 300

Krygielová Magdalena

6 000

Sznapka Marek

5 000

RH elektro s.r.o.

8 000

CELKEM
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k 31.12.2007

217154

Poděkování
Na závěr děkujeme všem níže vyjmenovaným donátorům, sponzorům a dárcům za finanční a materiální podporu. Bez této podpory, bychom
nemohli úspěšně budovat naši organizaci a uskutečnit mnoho prospěšných projektů pro děti a mládež v Českém Těšíně a v Karviné.

Sponzoři Klubu mladých Filadelfia v letech 1999 – 2008:
MPSV, MÚ Český Těšín, MŠMT, NROS, Magistrát města Karviné, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, Nadace OKD, Nadace Divoké Husy, Vodafone.
Sbor Církve bratrské Český Těšín, KAM Malenovice, Energetika Třinec, a.s., Hrycek R.- RH elektro s.r.o.,
Pomoc Těšínského Slezska, Kovona systém s.r.o., STEELTEC CZ, s.r.o., Autocentrum pod Zelenou, s.r.o.,
Lékárna na Ostravské, VOP GROUP, s.r.o., fa Czudek Bohuslav, INTER DEKOR Petr Horák, EQUUS spol. s.r.o.,
Hudební nástroje a hudebniny, VINIS, s r.o., Infiniti Art, s.r.o., Advokátní kancelář Hajduk a partneři, Autoservis Czudek
s.r.o., ing. Zbyšek Kaleta – Kalia, Finidr, s.r.o., Horizont plus, s.r.o., JK Capital, s.r.o., Koma - ložiska s.r.o.,
Kytkárna, Bojko – masokombinát, Griffin s.r.o., Elektro Sikora, Střešní centrum s. r.o., Didacta s r.o.,
Kufa - Klempířství a pokrývačství, Slévárny Třinec, a.s., Klenotnictví Perla, Familky Č.Těšín, Řeznictví - Jiří Baran,
Indape, s.r.o., Bowling & squash - Č. Těšín, Jindřich Babarík – Babel, fa Gravex, RUDi, ing. J. Mareš – Autoškola,
PB CAR spol. s.r.o., SilCar plus s.r.o., Těšínské jatky, Bajusz, SIMPO CZ s.r.o., Řeznictví - Jan Bury, TUMI - ovoce
a zelenina, Park Lane Confectionery s.r.o., Bael Karviná, M - 9, s.r.o., Č. Těšín, Jan Sikora - pekařství.
Ing. Cienciala René, Mgr. Artur Říman, Krygielová Magda, Ing. Jindřich Sznapka, Ing. Mandrysz Henryk,
Sylva Gryczová, Szkandera Miroslav, Mel Ellenwood, Bc. Rajca David, Mgr. Trombiková Renata, Ing. Tadeáš Filipek,
Czudek Stanislav, Kotas Pavel, Rajcová Daniela, Dis., Marián Kowalczyk, Juhaščik Pavel, Rzymanová Renata.
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Kontaktní údaje

Název organizace Klub mladých Filadelfia
Registrace MV ČR VS / 1-1 / 39104 / 99-R, 16.2.1999
Právní forma občanské sdružení
Adresa Studentská 25, 737 01 Č. Těšín
Telefon 552 321 038
E-mail klub@filadelfia.cz
Web www.filadelfia.cz
Bankovní spojení ČSOB, Poštovní spořitelna a.s.
Číslo účtu 153953152/0300
IČO 69206341

Příprava výroční zprávy
Mgr. Zuzana Nožková
Jazyková korektura
Mgr. Zuzana Nožková
Foto z archívu KMF
Design Vladimír Ochman
Náklad 300 ks
Tisk Ethics Ostrava
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www.filadelfia.cz

