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Úvodní slovo
Dne 23.4. minulého roku jsme oslavili 10 let našeho společného úsilí při budování vhodného
prostředí pro děti a mládež, ve kterém nalézají přátelství a porozumění, tráví smysluplně svůj volný
čas a rozvíjejí své zájmy a schopnosti.

„

Tohoto slavnostního setkání se účastnili vedoucí
jednotlivých klubů se svými týmy, naši přátelé,
sponzoři, starosta města Český Těšín a zástupce odboru školství Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. V programu vystoupila taneční skupina klubu
Fontána z Karviné a dorostenci z Českého Těšína.
Celou akci hudebně doprovázela skupina
Donebevolající, která účastníky oslav duchovně
i duševně povznášela. Konec oslav patřil dobrému
jídlu a pití. Po skončení oficiální části následoval
benefiční koncert, na kterém vystoupily skupiny
Glayzy a Charlie Straight.
To, co jsme prožili v minulosti je nám známo.
I přestože jsme v mnohých věcech klopýtali, leccos
jsme se naučili − už nejsme začátečníci. Na druhé
straně mnohé je teprve před námi − co nás čeká je
nám neznámé, před našima očima zastřené.
Shrnul bych to jedním skvělým citátem z moudré
knihy (Bible):
Já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci:
zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu,
co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal cenu ...
Přejí sobě, všem pracovníkům i dobrovolníkům pro
další období, abychom neztráceli cíl ze zřetele, protože pro každého je připravena odměna…
Stanislav Czudek, ředitel o.s. Klub 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 ma 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, prevence kriminality a negativních jevů
mezi mladou generací,
• vychovávat a vzdělávat nové dobrovolné vedoucí pro práci s dětmi
a mládeží.

3

Mládež
Cílová skupina: středoškolská a vysokoškolská mládež
Rok 2009 byl opět programově velmi bohatý a pestrý. Organizovali
a zdokonalovali jsme naše pravidelné každoroční aktivity, jako např.
anglický camp, sjíždění řeky, pobyty na chatě, cestopisy apod., ale
také se nám podařilo připravit několik nových akcí. Pravidelná
setkání klubu Mládeže byla i letos obohacena několika hosty a jejich
zajímavými výklady a příběhy.
Mimořádnou a úspěšnou akcí byla Thanksgiving Party with Dizmas –
instrumentální koncert s párty a hudební skupinou z USA. Kromě
této aktivity dostala skupina Dizmas prostor také v hudebním klubu
Dziupla, kde skvělým vystoupením potěšila všechny své fanoušky.
Letos poprvé se na konci prázdnin uskutečnila Mládežnická
dovolená, kde mohli mladí lidé načerpat sílu a inspiraci pro nadcházející školní rok. Z vícedenních aktivit stojí ještě jistě za zmínku
English Weekend – aktivita je určená pro české středoškolské studenty, která i letos proběhla ve spolupráci se studenty z USA a každoročně pořádaný Lyžák v Tatrách.
Vedle vícedenních aktivit jsme
organizovali
i
jednoduché,
jednodenní akce. Byl to např.
„Day Off“ – výlet na Ostrý s AirSoftem, který byl určen, jak již
naznačuje téma, především pro
kluky. Oblíbenými byly také Filmové večery, kde mladí lidé
mohli shlédnout kvalitní kinematografii.
Nabízíme širokou paletu aktivit,
přesto ale není smyslem naší
práce pouze vymýšlet stále
nové věci, ale dbát na to, aby
vše, co děláme, mělo obsah
a nebylo to pouhou prázdnou
aktivitou a promarněním času.
4

Průměrná účast na pravidelných sobotních
setkáních mládeže je mezi 30 – 45 lidmi a na speciálních akcích se sejde i kolem 70 mládežníků.
S péči o takto velkou skupinu pomáhá tým
dobrovolníků, který čítá 8 osob a který se schází
dvakrát měsíčně, aby mimo jiné plánoval aktivity
a program pro následující období. Každý člen týmu
udržuje kontakty se studenty a někteří z nich
vedou i diskusní skupinky, které bych mohl nazvat
mimo jiné „sociální terapií“. Děkuji všem
dobrovolníkům za jejich nasazení a těším se na
další spolupráci.
Vedoucí mládeže: Bc. David Rajca
Tým dobrovolníků: Marek Oszelda, Tymoteusz
Filipek, Jan Pitřík, Jakub Hrabovský, Jitka Ehlová,
Patricie Wantuloková, Tereza Pindejová a Janina
Sližová. K dalším, kteří velkou měrou pomáhali
s různými akcemi, patří: Robert Rakowski – English
camp, Nate Hughes, Lucie Zagorová, Daniela
Rajcová.
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Dorost
Cílová skupina: dospívající mládež ve věku 12-16 let
Během roku klub Dorostu prožil
spoustu akcí a zajímavých zážitků. Moji snahou není podrobně
popsat všechny akce, ale rád bych
připomněl pár momentů, které
měly pro dorostence zásadní význam.
Megadorost − tato akce byla určena dorostencům z Českého Těšína a okolí. Celkem 100 mladých lidí se sešlo, aby prožilo dva dny
plné her, zábavy a budování
nových přátelství. Uvědomujeme
si, že pro teenagery je důležité
být spolu, zažít dobrodružství v
bezpečném prostředí. Páteční
úvod celého programu patřil hudební skupině Donebevolající
a hlavním řečníkem večera byl Matouš Čep z Kroměříže, který mluvil
o důležitosti vztahů v životě mladého člověka. Druhý den jsme soutěžili v různých disciplínách v tělocvičnách, kde skupiny dorostů
mezi sebou bojovaly o poháry. I když tato akce je organizačně velmi
náročná, chceme ji i v příštích letech organizovat znovu, protože je
to skvělá příležitost pro dorostence poznávat mladé lidi, kteří milují
Ježíše a následují Ho.
Letní stanový tábor − je každoroční nedílnou součástí našeho dorostu. Pro mladé lidi pobyt v přírodě, kde je připraven program se
spoustou zábavy, her a soutěží je nezapomenutelným zážitkem.
I v tomto roce teenageři si mohli sáhnout na dno svých sil při různých sportech a pochodech, kdo tam byl určitě nezapomene na
prožité společné dobrodružství.
Prázdniny 2009 − o prázdninách spolu s pracovníky Klubu mladých
Filadelfia jsme připravili městskou hru „Dobrodružství s Dorostem“,
které se účastnili dorostenci z našeho města. Slunečné počasí dětem
6

přálo a tak mohly hledat indicie, které byly umístěné na ulicích našeho města. Výsledkem byl krásný citát od různých autorů. Ve Fitness
centru na Frýdecké ulici byli všichni dorostenci odměněni. Vítězové
obdrželi trička, které si sami vyzdobili. Na závěr jsme celou akci
ukončili opékáním párků, za které děkujeme sponzorům.
Kromě těchto vyjmenovaných akcí jsme měli ještě spoustu jiných,
o kterých se můžete dočíst na našich webových stránkách. Klub Dorostu je pro bouřlivé, dospívající, mladé lidi plné elánu do života ve
věku 12-16 let. Pro nudu zde rozhodně není místo!
Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří po celý rok obětovali svůj čas a mnohdy i peníze pro to, aby akce dorostu byly
úspěšné. Moc si toho vážím a přeji všem, aby mohli prožívat naplnění v této práci. Děkuji Pánu Bohu, že nás chránil po celý rok a že bude s námi nadále a povede nás i v příštím roce.
Vedoucí: Czudek Jan, ml.
Tým dobrovolníků:
Hlawiczka Marek, Wantulok Radek,
Czudková Klaudie
a Rafaelová Marie
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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, jakými
jsou
pravdomluvnost,
čestnost, tolerance a poctivost.
V klubu probíhají výchovné
a vzdělávací aktivity a rovněž nechybí také sportovní vyžití dětí…
Rok 2009 přinesl do klubu Awana několik změn.
Podstatnou změnou byl nečekaný odchod hlavního
vedoucího. Tuto nelehkou situaci ale tým Awany
zvládl, rozhodl se pokračovat a společným úsilím
dále rozvíjí činnosti klubu Awana.
I v roce 2009 byl pro děti připraven zábavný a pestrý program. V květnu jsme s dětmi strávili dva
krásné dny v přírodě na chatě v Písku u Jablunkova.
Další vícedenní pobyt jsme uspořádali na podzim
na chatě v Milíkově.
Zpestřením pravidelných klubových setkání byl výlet do ZOO v Ostravě, kde děti velmi pobavila
šimpanzí hádka.
Vyvrcholením celoroční práce byl letní stanový tábor. Tábořiště v romantickém Horním Údolí v Jeseníkách si tento rok užilo 23 dětí.
I v minulém roce jsme se o prázdninách zapojili do
městského projektu Prázdniny 2009. Tentokrát
jsme pro děti z města připravili odpoledne plné her
pod názvem „Hry s Awanou“. Díky sponzorskému
daru si děti mohly vychutnat také opékané párky.
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Už tradiční akcí byla Drakiáda. Příznivý vítr
umožnil, že se oblohou proháněli draci různých velikosti a druhů.
Příjemnou personální změnou bylo rozšíření stávající skupiny dobrovolných vedoucích o nové posily.
Noví vedoucí prošli školením a získali osvědčení
pro výkon činnosti v klubech Awana.
Organizace pravidelných i mimořádných aktivit klubu Awana je náročnou, ale přesto velmi povzbudivou činností. Jsme rádi, že Awana dokáže děti
zaujmout natolik, že přicházejí pravidelně
a s nadšením.
Děkujeme tímto všem dobrovolným vedoucím, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas dětem.
Rovněž chceme vyjádřit poděkování vedení ZŠ Ostravská za poskytnutí prostorů pro klubovou
činnost, všem sponzorům za materiální i finanční
pomoc, Klubu mladých Filadelﬁa za spolupráci
a v neposlední řadě rodičům za důvěru a podporu
v této službě.
Vedoucí: Mgr. Lukáš Pitřík (do
3/2009). V současnosti je klub veden týmem vedoucích.
Tým dobrovolníků: Marek Supik,
Ing. Kateřina Supiková,
Žaneta Pyšková, Tomáš Brozda,
Rachel Brozdová, Karel Béla,
Ing. Mgr. Romana Bélová,
Krystyna Firlová,
Aneta Folwarczná,
Mgr. Marta Jalowiczorzová,
Roman Jalowiczorz
Za klub Awany Marek a Kateřina Supikovi
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Očima nových dobrovolných
vedoucích…
O Awaně jsme začali přemýšlet poté, co jsme se
dozvěděli, že klub potřebuje nové vedoucí. Také to
navazovalo na naše předchozí pozitivní zkušenosti
z táborů pro děti, kterých jsme se účastnili a na
povolání, které v této oblasti cítíme. Vnímáme, že
Awana poskytuje skvělou možnost podílet se na
utváření životních hodnot a postojů dětí, které tam
přicházejí, nabízet jim biblické životní pravdy a přispět tak k tomu, aby děti uměly rozpoznávat, co je
v životě podstatné, prožívat to
a předávat dále. Zároveň nás velmi zaujala struktura klubu, která
poskytuje příležitost pro celkový
rozvoj dětí, buduje v nich pocit
sounáležitosti k týmu, děti
navazují nová přátelství a rozvíjí
také své dovednosti a schopnosti,
a to vše ve velmi mladém věku.
Také nás velmi oslovuje důraz kladený na pozitivní přístup k dítěti
– motivace pochvalou, nikoliv
trestem. Můžeme i u dětí s mnoha
problémy vidět, jak na klubu „rozkvétají“.
Naše předchozí zkušenosti byly především s mládeží ve věku kolem 14 let, proto se učíme, jak pracovat s dětmi mnohem mladšími, jak k nim nacházet cestu a moc nás naplňuje, ale i překvapuje
jejich upřímnost a bezprostřednost, s jakou ke všemu přistupují. Těšíme se na to, co nás dále čeká,
i když tušíme, že to nebude vždycky jednoduché.
Spoléháme však na Boží vedení a jsme také vděčni
za pomoc a podporu celého stávajícího týmu Awany.
Karel a Romana Bélovi
10
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Nedělní škola
Cílová skupina: děti ve věku od 3 do 12 let
Jak již napovídá název, skupina se schází v neděli dopoledne. Děti
jsou rozděleny dle věku do čtyř menších skupin, ve kterých mívají
různý program dle jejich věku a schopností. Stěžejní částí programu
bývá krátký biblický příběh, ze kterého mohou děti načerpat inspiraci a dobré rady pro život. Kromě toho se hrají různé tématické hry
a děti vyprávějí své zážitky z minulého týdne.
V minulém roce jsme organizovali i některé mimořádné aktivity, jako
cyklovýlet do Karviné, dny s Fontánou, tradiční Drakiádu. Všichni
rodiče byli jistě potěšeni programem, který děti připravily ke Dni
matek a na Vánoce. Tradičním vyvrcholením celoroční práce byl letní
tábor v Tyře, kterého se zúčastnilo 38 dětí.
Děti si na společných setkáních nejen užijí spoustu zábavy a vyučování, ale jsou také vedeni k zodpovědnosti za druhé a soucitu.
Děje se tak například adopcí na dálku, ve které pokračujeme již třetím rokem. Náš kamarád se jmenuje Anushka, je mu pět let a pochází
ze Srí Lanky. Děti vědí, že každá desetikoruna jimi darovaná umožňuje Anushkovi navštěvovat křesťanskou školku. Letos začal NŠ navštěvovat Libor, který několik let vyrůstal v dětském domově. Jsme rádi,
že se velmi rychle skamarádil se všemi dětmi a našel v kolektivu
svoje místo.
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Výtvarný a modelářský
kroužek Šikula

„

Výtvarný a modelářský kroužek Šikula se schází
již šestým rokem. Kroužek nabízí dětěm zajímavé
prožití sobotního odpoledne, podporuje jejich
kreativitu a společnou činností jim pomáhá prohlubovat jejich kamarádské vztahy. Mezi výrobky,
které děti vytvořily, patřily rámečky na táborové
foto, vánoční ozdoby, výrobky ke dni matek aj.
Kluci se usilovně věnovali stavbě modelu letadla.
V minulém roce navštěvovalo kroužek 10 dětí
a s kreativními podněty přicházelo 5 vedoucích.
Vedoucí: Ručka Jan
Dětem se věnují: Z. Ručková, K. Ručková,
J. Śližová, F. Straňák, M. Ručka
Můj největší zážitek byl v Tyře,
vyrobila jsem si hodně výrobků,
vařili tam dobře, uteklo to jak voda.
Odnesla jsem si knížku Narnie,
přívěšek se jménem a barevné
kameny.

Nedělní školu vyučují:
Nejmenší děti: T. Mandryszová, Z. Goryczková,
K. Brózdová (spolupracuje A. Folwarczná a K. Firlová)
Malá nedělní besídka: L. Grochalová,
M. Jalowiczorzová, Z. Ručková (spolupracuje K. Ručková)
Střední nedělní besídka: H. Goryczková,
R. Juhaščiková (spolupracuje D. Juhaščiková)
Velká nedělní besídka: J. Ručka, R. Hlawiczková,
J. Oszeldová, D. Hlawiczka, T. Hlawiczka
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3D Fotbal
Cílová skupina: mládež ve věku 12-18 let
Rok 2009 přinesl mnoho zajímavých poznatků.
Dlouho jsme hledali identitu. Jsme přesvědčeni, že
fotbal je týmová hra a ne vždy je lehké mladé lidi
nadchnout pro týmovou práci. Je třeba se také podívat, jak kolektivní a týmoví jsme byli my jakožto
vedoucí klubu 3D Fotbal.
Fotbal se jeví jako sezónní záležitost, proto se může zdát, že i my se
ukládáme v zimním období ke spánku a nabíráme síly na jaro, kdy naplno vypukne soutěž. Na konci března jsme zahájili již druhou sezonu v křesťanské fotbalové lize. Nastoupili jsme do ni poučeni z předešlých chyb a plni nových ambicí. Navíc jsme byli kondičně i duševně posilněni díky zimní přestávce, kterou jsme strávili již
tradičně v tělocvičně.
V nové sezóně jsme vždy v pondělí absolvovali trénink v Ropici na hřišti. Zápasy jsme hráli v soboty
odpoledne. Je pozoruhodné, že na zápasy se
dostaví vždy mnohem více kluků než na trénink,
proto je na místě otázka: „Čím to asi bude?“.
O prázdninách byl připravován první samostatný
sportovní kemp pod vedením amerických trenérů.
Měl se uskutečnit v Jeseníku nad Odrou, ale tři týdny před zahájením bylo hřiště zaplaveno povodňovou vlnou. Ani tehdejší zájem o kemp nedosáhl
našeho očekávání, proto v roce 2010 připravujeme
multisportovní kemp…
Po prázdninách jsme se opět scházeli dvakrát
týdně, jednou na tréninku a jednou na zápase.
V zimní přestávce jsme se zapojili do vánočního
turnaje halového fotbalu, rozdělili jsme se do různých manšaftů a změnili jsme tak tradiční a zavedený rytmus klubu.
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ﬁladelﬁa.cz
Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování všem vedoucím, kteří vytrvali v tomto úkolu, jež jim byl svěřen. I v příštím roce se budeme řídit heslem: úspěšná hra je závislá na síle kolektivu, slabší bude
povzbuzován silnějším!
Vedoucí: Ramík Stanislav
Tým dobrovolníků: Heczko Milan, Heczko Roman a Goryczka Bogdan
15

NZDM Fontána
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 7−18 let
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Fontána zaměřuje svou
činnost na tzv. neorganizované
děti a mládež, kteří tráví svůj
volný čas na ulici, nenavštěvují
žádné kroužky a organizované
volnočasové aktivity. V roce 2009
využívalo našich služeb 101
uživatelů, z toho 49 nových.
Převážně je to způsobeno jejich
špatnou finanční a sociální situací.
Tito uživatelé mají pak blíže k různým sociálně patologickým jevům (drogy, krádeže…). NZDM Fontána
napomáhá
vyrovnat
jejich
příležitosti
s vrstevníky a nabízí různé volnočasové aktivity,
které jsou pro ně finančně dostupné i zajímavé.
Pouze volnočasové aktivity ale nestačí k lepší socializaci těchto klientů. Aktivně působíme na změnu
způsobu jejich života, na osobní rozvoj a také
ovlivňujeme jejich charakterové vlastnosti předáváním hodnot i samotným příkladem pracovníků.
NZDM Fontána nabízí podporu a odbornou pomoc
ve zvládání obtížných životních situacích, ve kterých se mnozí z nich ocitli. Do nabídky sociálních
služeb spadá: sociální poradenství, krizová
a situační intervence, doprovázení na úřady nebo
k lékaři, informační servis, práce s blízkými osobami, jednání s institucí ve prospěch klienta, doučování atd. Zájem o tuto sociální podporu mezi klienty neustále roste. V roce 2009 využili klienti například poradenské pomoci 136x. Doučování bylo
využito 91x. Právě pro doučování a poradenství byl
i v tomto roce vyčleněn jeden den v týdnu. Pracovníci se tak mohli věnovat klientům daleko individuálněji a konkrétněji.
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Při realizování volnočasových aktivit se pracovníci snaží, aby akce
iniciovali sami klienti, aby nebyli pouze pasivními konzumenty.
Někteří starší klienti s nadšením pomáhali pracovníkům připravovat
například tábor, zimní chatu, noc na Fontáně apod. Byla jim tak dána
možnost růst v kompetencích a rozvíjet se v zodpovědnosti, samostatnosti, ale také v péči o druhé.
První větší akcí roku 2009 byl zimní pobyt v Tyře. Zúčastnilo se jej
30 dětí a byl zaměřen na poznávání přírody a ochranu ohrožených
zvířat. Mezi další zajímavé akce patřila Noc na Fontáně, Aprílová
párty, výlet do Aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou
a akvaparku v Hranicích nad Bečvou, loďky v parku a stanování
u Olše, výlet na Prašivou, na ekofarmu do Muchovic, atd. Velice
úspěšnou akcí, kterou Fontána pořádala pro veřejnost v parku Boženy Němcové, byla „Fontána v akci“. Pro děti byly připraveny hry, přehlídka dravých ptáků, ukázka loveckých psů, prezentace činnosti
městské policie atd. Akce se zúčastnili i rodiče, a tak se Fontána
mohla dostat více do povědomí obyvatel Karviné. Tento projekt byl
realizován za podpory Nadace OKD.
Pravidelná klubová setkání probíhala ve dnech úterý až pátek. Na
těchto setkáních uživatelé sami iniciovali, co by chtěli dělat. Hrál se
fotbálek, turnaje v ping-pongu, šipkách, hrály se různé stolní hry, probíhaly výtvarné a taneční činnosti, ale hlavně se „kecalo“. Pro sportovní aktivity jsme měli pronajatou tělocvičnu v nedaleké škole.
Díky pravidelně probíhajícím tanečním workshopům, pod vedením
Věrky Šimkové, se mohla vytvořit
taneční skupina Fontány, která
vystupovala s velkým úspěchem
několikrát před veřejnosti.
Mgr. Lucie Vrtaňová
Vedoucí: Ryszard Bednarz
Pracovníci: Mgr. Vrtaňová Lucie,
Ing. Malysz Marek
Dobrovolníci: Supik Markéta,
Šimková Alena, Šimková Věra
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Zpráva SPOD – Fontána
NZDM Fontána bylo uděleno pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí v rozsahu:
• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku,
• zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti,
• zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti.
Cílem je poskytnout útočiště dětem ze sociálně slabých rodin,
žijících v problémové lokalitě Karviné 6 – v části s vysokou
nezaměstnaností i kriminalitou. Pracovníci Fontány se snaží
prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit a sociálních služeb
o prevenci kriminality a negativních jevů mezi těmito dětmi a mladou generací. Děje se tak formou vytváření aktivního prostředí k využití volného času a sociálně výchovnou činností na klubech.
Samotná účast na klubech je pro klienty NZDM Fontána preventivní.
Pracovníci jsou v interakci s klienty a výchovně na ně působí svým
příkladem, důrazem na dodržování pravidel i představováním
hodnot. Klienti, kteří by jinak bezcílně brouzdali po ulicích, se takto
dobrovolně dostávají pod jejich vliv, nechávají se usměrňovat, a tím
dovolují na sebe preventivně působit.
V roce 2009 NZDM Fontána organizovala akce, které měly pro klienty preventivní a sociálně-výchovný charakter. Zmíním jen některé
z nich:
V březnu Fontána pořádala několik přednášek na školách s tématem
„Život v závislosti“. Jako lektora jsme pozvali člověka, který sám
prošel drogovou minulostí, Romana Povalu. Cílovou skupinou byli
žáci 8. a 9. tříd. Účelem besed bylo nejen studentům představit s jakými drogami se můžou setkat a jak fungují, ale reálně ukázat na
jednotlivé oblasti člověka, které tato závislost ovlivňuje či dokonce
likviduje. Pro ilustraci těchto jevů použil lektor mnohé skutečné
příklady nejen ze svého života.
Besedy proběhly celkem ve třech karvinských školách. Poté
proběhla přímo v prostorách Fontány akce návazná na téma „Pokec“.
Žáci, které beseda zaujala, mohli přijít do klubu a osobně si promlu18

vit s lektorem Romanem Povalou. Využili to studenti, kteří se především vyptávali na Romanův život
a diskutovali o svých postojích ke drogám. Akce byla velmi úspěšná a některé školy poprosily o zajištění podobných přednášek také pro rok 2010.
V srpnu již tradičně proběhl letní
stanový tábor. Tentokrát v Horním
Údolí v Jeseníkách. Tábor byl koncipován jako návrat do dob rytířských. Měl název „Elberie − země
opředená tajemstvím“. Zdokonalováním
svého
morálního
chování se postupně z obyčejných táborníků stávali rytíři.
Účastníci mohli zažít nejen spoustu dobrodružství, ale naučili se také činnosti důležité pro přežití v přírodě (uzly, rozdělat oheň, světové strany, používání nástrojů, základy první pomoci atd.). Důležitými důrazy, skrze
které vedoucí na klienty výchovně působili, byla
kooperace a motivace k ctnostnému a mravnému
chování. Zúčastnilo se 29 uživatelů.
V prosinci Fontána pořádala víkendový zimní pobyt
na chatě v Tyře. Pobytu se zúčastnilo 22 uživatelů.
Chata měla název „Být IN“. Vedoucí představili klientům zábavnou formou populární hudební
a osobnostní styly (anarchie, hip-hop, emo, skinhead, skate-reggae, disko). O každém z těchto stylů se
uživatelé dozvěděli blíže jeho původ, filozofii,
hlavní představitelé, ale také v čem může být nebezpečný a škodlivý. Uživatelé o těchto stylech
nejen diskutovali, ale mnohé věci si mohli sami
prožít zážitkovou formou. Východiskem celého
tématu bylo poukázat na jedinečnost každé
osobnosti nezávisle na její image.
Za NZDM Fontána, Mgr. Lucie Vrtaňová
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Finanční zpráva
Výsledovka
Náklady
Materiálové
Opravy a údržování
Cestovné
Reprezentace
Služby
Mzdy pracovníků
Odvody (soc., zdr.pojištění)
Ostatní
Celkem

Výnosy
MPSV ČR
Magistrát Karviná
MÚ Český Těšín - rozpočet města
MÚ Český Těšín - PPK
MŠMT
Dary
Nadace OKD
Tržby z prodeje služeb
Členské příspěvky AWANA
Ostatní
Úroky
Celkem

Hospodářský výsledek
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k 31. 12. 2009
355 640
24 476
18 360
8 679
665 366
914 918
273 152
42 212
2 302 803
k 31. 12. 2009
600 000
64 000
200 000
50 000
125 000
237 524
120 000
1 180 202
4 700
16 910
1 875
2 600 211
297 408

Rozvaha
Aktiva

k 31.12.2008

k 31.12.2009

513 555
-513 555
21 608
3 313
27 522
0
2 001
0
54 444

1 204 109
-1 204 109
15 265
3 144
339 727
243 750
0
-248 250
353 636

k 31.12.2008

k 31.12.2009

-1 934
0
150
24 000
0
0
37 650
-5 422

0
0
0
24 000
0
0
32 228
297 408

54 444

353 636

DHM do 40.000,Oprávky k DHM
Pokladna Český Těšín
Pokladna Fontána
Účty v bankách
Odběratelé
Náklady příštích období
Poskytnuté provozní zálohy
Celkem

Pasiva
Dodavatelé
Mzdové náklady + odvody
Ostatní daně
Jiné závazky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní
Nerozdělený zisk / ztráta
Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení
Celkem

Dary nad 3000,CB Český Těšín
RC Trading, s.r.o.
RH elektro, s.r.o.
CB Karviná
Bubík Miroslav
Celkem

k 31. 12. 2009
194 500
16 000
10 000
7 000
5 000
232 500
21
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Aktivity v roce 2009

Mládež
Klubová setkání
Mimořádné aktivity

29
35

37
-

1073
1106

2179

Dorost
Klubová setkání
Mimořádné aktivity

28
13

30
-

863
580

1443

Awana
Klubová setkání
Mimořádné aktivity

36
6

18
-

660
88

748

Nedělní škola
Klubová setkání
Kroužek Šikula
Mimořádné aktivity

25
4
4

55
10
-

1375
40
101

1516

3D Fotbal
Tréninky
Zápasy

52
20

12
15

624
300

924

174
34

7
-

1531
261

1792

Fontána
Klubová setkání
Mimořádné aktivity

Celkový počet kontaktů za rok 2009
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8602

Poděkování
Za spolupráci
Děkuji všem pracovníkům i dobrovolníkům, kteří
v minulém roce věrně a s nasazením svých sil vykonávali svěřené úkoly. Vím, že mnohdy to není
lehké, ale pomáháme mladým lidem v jejich dospívání, a to určitě za tu námahu stojí.

Za ﬁnanční podporu
Donátorům: MPSV, MŠMT, Město Český Těšín, Nadace OKD, Magistrát Karviná.
Sponzorům a dárcům: CB Český Těšín, RC Trading,
s.r.o., RH elektro, s.r.o., CB Karviná, Bubík Miroslav,
Těšínské jatky, spol. s.r.o., VVISS, a.s., MASO CENTRUM CZ, s.r.o., Krygielová Magdalena, Mlékárna Kunín, a.s., Řeznictví a uzenářství, Jan Bury – Marian,
TUMI, s.r.o, Park Lane Confectionery s.r.o., Hans Hutta (Astana, Kazakhstan), Czudek Bohuslav, UNITED
BAKERIES, a.s., (pobočka Karviná-Hranice), Dagmar
Francuzová, Jan Sikora – Pekařství, Křesťanská akademie mladých, o.s, Potraviny Mária Turčanová.
Za Klub mladých Filadelﬁa, Stanislav Czudek

ﬁladelﬁa.cz
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Kontaktní informace
Webové stránky www.ﬁladelﬁa.cz
Email klub@ﬁladelﬁa.cz
Tel 552 321 038
Adresa Studentská 25
737 01 Český Těšín
Číslo účtu 153953152/0300
IČO 69206341
Registrace u MV VS/1-1/39104/99-R,
16. 2. 1999

Náklad 200 ks
Tisk AZPROPRESS, s.r.o.
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