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Žádost o sponzorský dar

Církev  Nová  naděje  je  založena  za  účelem  vykonávání  náboženské  činnosti  v  souladu  se  zákonem

č. 3/2002 Sb. Dále viz Stanovy církve. (www.nnostrava.cz) 

Jsme  společenství  lidí  všech  věkových  kategorií,  různého  společenského  postavení  i  národností,  kteří

se rozhodli přijmout křesťanství za svůj životní styl. Patříme do skupiny evangelikálních církví, které se řídí

Slovem Božím (Biblí).  Našimi členy jsou lidé všech věkových kategorií  -  rodiny s  malými dětmi,  mládež,

senioři, i osoby v sociální nouzi a romové. Sbor v Ostravě má nyní 90 členů. Všechny aktivity církve jsou

určeny široké veřejnosti.

Jelikož nám není lhostejná naše země ani  lidé,  kteří  tady žijí,  chceme mít  kladný vliv na společnost.

Z toho  důvodu  pořádáme  některé  projekty  pro  veřejnost.  V takovém  případě  víra  není  podmínkou.

Zabýváme se službou potřebným a závislým lidem, dále poradenskou činností pro lidi sociálně vyloučené

a pomocí lidem s různými sociálními problémy. 

Často  zjišťujeme,  že  člověk,  který  skončí  jako  sociálně  vyloučený  neměl  pevné  rodinné zázemí  a  už

v dětství trpěl nedostatkem mnohdy i základních potřeb, jako je jídlo, spánek atd. Proto se preventivně

věnujeme také dětem, které pocházejí ze sociálně slabých rodin a vyloučených lokalit a jsou například

romské národnosti. Pro děti pořádáme zábavné i poučné aktivity v Klubech One Way. Chceme takovým

dětem ukázat v životě správný směr, proto se věnujeme morálním a etickým otázkám. 

Hledáme pro svou službu finanční partnery. Lidi, kterým není lhostejný osud dětí a mladých lidí nebo kteří

věří, že každý člověk si v životě zaslouží dostat novou šanci, ať už je mladý či starý. Hledáme partnery, kteří

se s námi shodnou na tom, že služba (tj. žít pro druhé) je důležitá a dobrá a má být součástí našeho života.

Mravní síť společnosti musí být schopná splňovat klíčové psycho-sociálně-duchovní potřeby svých členů.

My ovšem nechceme o  těchto  potřebách  pouze  přemýšlet,  ale  toužíme se  zapojit  do  řešení  složitých

životních otázek. 
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V minulosti  bylo  zvykem,  že  církve  zakládaly  školy  a  nemocnice,  díky  kterým  se  šířilo  vzdělání  a  péče

o nemocné. Dnes tyto instituce zakládá stát a o pomoc církevních organizací příliš nestojí. Přesto existuje

stále ještě oblast sociální, ve které stát selhává. Sociální služby jsou spíše podobné obchodu s  chudobou,

proto jsme se rozhodli, že se budeme soustředit právě na takové oblasti, ve kterých stát plní svoji funkci

nedostatečně.  Věříme,  že  je  potřeba sociálně slabým lidem pomáhat,  ale  současně je  vychovávat,  aby

tato  pomoc  nevyšla  vniveč.  Takovou výchovu stavíme na etických  a  morálních  zásadách a  na  své  víře

v Boha, kterou jim předáváme.

Lidem potřebným poskytujeme především společenství s věřícími, možnost popovídat si o svých starostech

a nalézt řešení. Dále jsme schopni takovým lidem zajistit přísun potravin a oblečení, ale také je doprovázet

na úřady, k lékaři nebo třeba k soudu. Snižujeme tak riziko paniky, které lidé se sociálními problémy čelí.

Výchovou  dětí,  mládeže  a  mladých  lidí  předcházíme  také  kriminalitě.  Protože  doplňujeme  roli  rodičů

a nabízíme kvalitní zázemí pro děti a mládež v Klubech. 

Protože se nepohybujeme jen v teoretické rovině, dovolte nám, abychom vám povyprávěli alespoň jeden

příběh z naší praxe, který vám nejlépe popíše, v čem naše služba lidem spočívá.

Naše společenství  navštívil  muž,  kterému bylo 40 let  a byl  závislý  na  alkoholu.  Požádal  nás  o základní

pomoc, jako je jídlo a oblečení. Ke spaní a hygieně využíval sociální služby, na které měl jen omezený nárok,

protože byl ze Slovenska. Jelikož byl tento muž velmi pokorný a prosil, abychom mu pomohli, nemohli jsme

se k němu otočit zády. Celou jeho situaci jsme s ním rozebrali, zjistili  jsme, že byl ve vězení a v mládí žil

divokým životem, kterého nyní litoval.

Pomohli  jsme  mu  v první  řadě  vyřídit  osobní  doklady,  které  měl  zničené.  Zaplatili  jsme  mu  cestu  na

Slovensko i veškeré poplatky spojené s vyřízením nového Občanského průkazu. Celé léto jsme se snažili o to,

aby pochopil,  že se musí léčit  ze své závislosti, která mu způsobuje většinu problémů. Muž se dostal do

spirály, která ho pomalu ale jistě stahovala ke dnu, jako vodní vír. Měl problémy, které neuměl řešit jinak

než alkoholem a jeho závislost mu způsobovala nové problémy. Jeden měsíc byl na detoxikaci v nemocnici,

ale hned po propuštění pil dále. Bylo zřejmé, že mu schází smysl života. 

Hledali  jsme pro něj  komunitu  lidí,  ve které  by mohl žít,  pracovat i  bydlet  a našli  jsme Středisko Teen

Challenge v Poštovicích,  kde  se  věnují  lidem se závislostmi.  Byli  ochotní  ho přijmout,  ale  nebylo to tak

jednoduché, protože neměl nárok na sociální dávky v ČR. Rozhodli jsme se, že ho finančně podpoříme a

roční pobyt v křesťanské komunitě jsme mu zaplatili. Muž se po roce vrátil do Ostravy, prošel ještě léčením

úzkostných stavů v nemocnici a začal žít řádným životem. 
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Dal si do pořádku vztahy s rodinou, začal platit výživné na syna, našel si práci, bydlení a už více než dva roky

abstinuje. Je vděčný za pomoc, bez které by dnes už možná nebyl naživu. Každý člověk si zaslouží novou

šanci, pokud si uvědomí svoji chybu, požádá o pomoc a je ochotný pro svoji změnu něco udělat.

Tímto  příběhem před  třemi  lety  naše  služba  začala,  ale  pro  nás  ještě  neskončila.  Je  mnoho lidí,  kteří

potřebují pomoc v situacích, ve kterými si sami neví rady a my jim chceme být nápomocni. 

V případě, že se rozhodnete pomáhat s námi a poskytnete nám finanční dar uvedeme jméno vaší firmy

na našich tištěných materiálech, na webových stránkách i na nástěnkách umístěných v našich prostorách.

Samozřejmostí je také potvrzení o výši daru pro daňové účely.

Získané  finanční  prostředky  bychom  rádi  použili  na  nákup  hygienických  prostředků,  potravin,

jednorázového nádobí pro potřebné, na obnovení vybavení kluboven pro dětské aktivity,  nákup knih

a encyklopedií pro děti, nákup školních pomůcek pro děti a hraček pro mimina, DPP pro lektora a úklid.

Máme  také  množství  nových  nápadů  na  zorganizování  akcí  pro  děti  (např.  Mikulášskou  besídku,

Vánoční koncert, Letní příměstský tábor – English camp, vytvoření interaktivní výstavy…). 

Ať  se  rozhodnete  přispět  jakoukoli  částkou,  nikdy  nepřijde  na  zmar,  protože  to  je  investice  do

pomoci druhým lidem. Stanete se součástí našeho týmu? 

S úctou

Jiří Najzar

Pastor
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