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Milí přátelé,
všichni víme, že my Češi máme spíš tendenci věci kritizovat než být nadšenými optimisty.
Nicméně když se divám do loňského roku, musím jen žasnout, kolik dobrého Češi vykonali a
navíc na tolika místech světa.
Jsem vděčný za každého z vás, kdo se jakkoliv zapojil do práce NF Nehemia. Ať už jste se zapojili prakticky, finančně, modlitebně či jste “jen” vyjádřili vaši podporu slovně, za vás všechny
jsem vděčný!
Díky vám jsme mohli vyslat několik pracovních a misijních týmů, které přijížděly na místa
určení s praktickou pomocí. Díky vám jsme mohli poslat několik milionů korun potřebných ke
vzdělávání dětí, zaopatření humanitární pomoci nebo k podpoře misionářů.
V neposlední řadě také finance pomáhaly lidem “postavit se na vlastní nohy” a začít tak
provozovat svoje vlastní živobytí. Díky vám jsme mohli motivovat stovky lidí k zapojení se do
misijního díla po celém světě. A je jistě mnoho dalších věcí, za které jsme velice vděční vám
všem!
Díky vám všem jsme mohli přinést naději, pomoc a změnu do více než 15 zemí. Vězte, že vaše
zapojení s sebou přináší stovky změněných životních příběhů. Bez vás by však zůstaly nezměněny. Díky vám se změna k lepšímu stala realitou!
S úctou a díky
Leoš Cásek
Ředitel NF Nehemia

Etiopie
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Kde jsme pomáhali?
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Správní rada:

Naši zaměstnanci:

Předseda Správní rady:
Bohuslav Wojnar

Leoš Cásek
Ředitel

Miroslava Cásková
Koordinátor zahraničních
projektů

Danuše Bednářová
Účetní

Členové Správní rady:
Yvona Bubanová
Olga Moldanová
Jason Morrison
Pavel Vimr
Jaromír Bílý
Jiří Hanák
Petr Rattay
David Symon
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Humanitární pomoc
Irák - pomoc jezídským rodinám Již několik
let pomáháme 97 jezídským rodinám. Jsou to
ti nejchudší z nejchudších. Válka je před čtyřmi lety vyhnala z domovů. Ze strachu z dalšího
pronásledování nevyužili oficiálních uprchlických táborů, ale žijí v malých neoficiálních
táborech. Tam však pomoc velkých organizací
nesměřuje. Proto jsme uspořádali vánoční
sbírku, aby jezídské děti mohly dostávat čerstvé ovoce od Vánoc až do léta.

Severní Korea. V roce 2018 nebyla situace

příliš růžová. Kvůli sankcím OSN vůči Severní
Koreji, které se dotýkají i naší práce, čelíme
neochotě spolupracovat s jinými zeměmi.
Vlivem silného embarga není možno dovážet
suroviny ani stroje z Číny, ale pouze z Ruska.
Pozitivní skutečností však je, že místní obyvatelé i vládní představitelé jsou nám daleko více
nakloněni a snaží se nám pomáhat. Z tohoto
důvodu jsme také začali v Onsungu namísto
výroby sójového mléka s výrobou nutričního
prášku, který je velmi bohatý na vitamíny, a
doufáme, že se jednoho dne situace zlepší.
Produkce naší pekárny v Rasonu je kvůli nedostatku financí stále velmi nízká. Z původních
7 000 bochníčků chleba pečeme pouze 3 000
kusů a namísto 5 000 hrníčků sójového mléka
produkujeme také pouze 3 000. V současné
době přivážíme chléb a mléko jen 14 000 dětí
z původních 22 000.

Ovoce pro jezídské děti

S. Korea - Pekárna
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Podpora dětí na dálku
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Podpora dětí v Jimmě. V listopadu 2018
jsme opět navštívili etiopské děti ve městě
Jimma a Kofele. Rozdali jsme dětem přáníčka,
která vyrobily i děti ze ZŠ Frýdecká Havířov,
a také dopisy dárců. V Jimmě podporuje
Nehemia nyní již 120 dětí. Díky nedělní škole
se tak dozvídají o vztahu s Bohem lidé, kteří
by jinak o Ježíši nikdy neslyšeli. V projektu je
66 dívek a 54 chlapců, což je skvělé, protože
dívky tu mají ve vzdělávání mnohem horší pozici. Nebýt pomoci českých dárců, tak žádné
z těchto dětí by nemělo šanci chodit do školy.
Pracovníci naší partnerské organizace se však
nevěnují jen samotným dětem. Pracují
s celými rodinami.
Kofele – světlo pro muslimskou komunitu.
Město, ležící v nadmořské výšce 2.700m. Zde
podporujeme 200 dětí. Rozesmáté tváře dětí
naznačují, že jsme pro ně vítanou atrakcí. Při
pravidelné návštěvě jsme dětem také předali
dary v podobě sportovního náčiní. Fotbalové
balóny, švihadla a badmintonové rakety. Pomoc dětem v Kofele také zahrnuje podporu
vzdělávání, šacení, lékařskou péči a stravu.
Ve městě, kde školu navštěvuje jen okolo 40%
dětí, je podpora vzdělávání významnou pomocí pro ty nejchudší. Bez podpory Nehemie
by tyto děti nemohly na školní docházku ani
pomyslet. Ze 13 tisíc obyvatel Kofele se 95%
hlásí k islámu. Tím, že je projekt přímo navázán na místní církev, získává naše podpora
důležitý evangelizační rozměr.
Etiopie, děti Jimma

zemětřesení v Nepálu
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Misijní výjezdy
V loňském roce jsme podnikli několik misijních výjezdů do Srbska, Řecka, Iráku či
Německa. Naše pomoc směřovala převážně
do uprchlických táborů, kde jsme poskytovali
praktickou pomoc propojenou s předáváním
naděje a dobré zprávy.
Tým v Řecku pracoval pod vedením Janise
Vasilopulose z AC Varnsdorf. Stal se tak pomocí
pro lidi v nouzi a uprchlíkům v přístavu Patra
dodával základní potraviny a hygienické prostředky. Bratři z týmu společně trávili čas
s lidmi, kteří utíkají před válkou a hledají bezpečný úkryt a nový život v Evropě.
Výjezdy do Iráku a Německa byly spojeny se
službou Jara Féneše, který zde s kapelou Symfonie národů pořádal mnoho koncertů právě
pro obyvatele uprchlických táborů. Prostřednictvím hudby se stali povzbuzením pro lidi
bez naděje a skutečného domova.

Irák - uprchlický tábor

Řecko, přístav Patra
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Tanzanie - podpora masajských dětí

Podpora dětí
Podpora dětí v Tanzanii. Podporujeme vzdělávání pro 50 masajských dětí v Masajské stepi v Tanzanii. S podporou
přátel jsme zde v minulých letech vybudovali tři studny, zřídili jsme jednu mateřskou školku, školu, kuchyň se spíží, dva
domky pro učitele a internát pro 50 dětí. Dále pak truhlářskou dílnu, sklad a mlýn na kukuřici. Abychom zajistili potravu
pro studující děti, pořídili jsme vlastní farmu a náš spolupracovník Matias ze Švýcarska se do pomoci horlivě zapojil.
Svým praktickým způsobem a osobním duchovním vlivem navíc inspiruje a motivuje místní mladé spolupracovníky.
Humanitární pomoc dětem v Číně. Humanitární pracovníci působící mezi dětmi našli mnoho způsobů, jak pomoci
dětem a jak jim sloužit. Mnozí z nich slouží muslimských oblastech z 99% nezasažených dobrou zprávou. Pro děti otevřeli školu a intenzivně se jim věnují. My jsme se s humanitární pomocí dětem zaměřili na tři čínské provincie. V těchto
provinciích jsou lidé z velké části negramotní a potřebují pomoc a vyučování v mandarínštině. Proto jsme zde založili
školy, které slouží i jako zázemí pro děti bydlící daleko. Naši pracovníci jim pomáhají s doučováním, s domácími úkoly i
s jazykem, a dokonce poskytují i jídlo. Nyní jsme v těchto zapomenutých a nedosažitelných oblastech otevřeli čtyři podobná střediska. Naše pomoc je mnohdy na osobní úrovni, pomáháme dětem a zároveň se tak dostáváme do kontaktu
s rodiči. V těchto střediscích dětem i vaříme výživově vydatná jídla, protože mnohé děti přicházejí z opravdu těžkých
podmínek. A s plným žaludkem se jim určitě lépe učí. Kromě výuky a stravy nabízíme dětem i odpočinek.
Mnoho mužů má více než jen jednu manželku, a proto se dětem často ani nechce domů. Takovým pak nabízíme možnost přespávání. Tím však naše pomoc nekončí. Kromě výuky, stravy a bezpečného místa ke spánku jim naši humanitární pracovníci pomáhají v jejich každodenních starostech. Učí je, jak se vypořádat s hněvem a jak řešit konflikty.
Dětské domovy na Ukrajině. Vlivem války slouží dětské domovy také jako útočiště pro rodiny bez domova či dětem,
které v tomto těžkém období nepokojů o své rodiče přišly. Posíláme jim finanční pomoc a přispíváme na letní a ozdravné tábory pro děti nebo na opravy či rekonstrukce dětských domovů. Roman Kornyjko se stále s plným nasazením
věnuje všem dětem. Během vánočních svátků děti opět uspořádaly vánoční představení o narození Krista spojené s
nadějí a vánočními dárky. Navíc bylo dětem umožněno pracovat v dílně na výrobu svíček a pestrobarevné svíčky pak
prodávat i na vánočním jarmarku. Z výtěžku byl do dětského domova následně nakoupen nový nábytek.
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Podpora církví a pastorů
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Stojíme za pastory v zahraničí a podporujeme a povzbuzujeme je v jejich nelehké službě. Obzvláště jedná-li se o
místa, kam ještě evangelium nedorazilo. Jako například Sibiř.

Sibiř, Jakutsko. Ve městě Mirnyj působí mladý manželský pár Ilja a Aňa Leonovi. Tito lidé mají možnost zasáhnout
nová místa ve vzdáleném Jakutsku a dostat se i k Jakutům a jiným národnostním skupinám, které ještě evangelium
neslyšely. Podílejí se také na řadě podpůrných programů jako je prevence proti drogám a alkoholismu. Mají také své
ministředisko Teen Challenge a slouží i v nemocnicích. Pokračují ve službě dětem, v trampolínové evangelizaci a za
poslední dva roky ve sboru vyrostla početná mládež. Vznikl i větší tým, který Iljovi pomáhá budovat jádro sboru.
Ukrajina, Mukačevo. Naše podpora směřuje také k romským osadám, kde romští pastoři pracují v chudých a

odlehlých vesničkách Ukrajiny. Každoročně zde jezdí Slavoj Raszka s různými týmy a spolu s romskými pastory navštěvují spoustu rodin a uprchlických táborů, kde lidem nabízejí pomoc ať už duchovní, nebo finanční či materiální.
Přinášejí naději lidem v nouzi.

Ukrajina, K. Melnik, P. Golub. Ani v roce 2018 válka na Ukrajině neskončila. Nekončí však ani obětavá služba místní církve. Všechny reformy selhávají, policie je netečná a není schopna zajistit bezpečí pro občany Ukrajiny. Nefungují nemocnice, a tak se církev snaží v mnoha ohledech suplovat to, o co by se měl postarat stát. Pastoři Konstantin
Melnik a Pavel Golub slouží nejen ve svých sborech, ale také s obrovským nasazením přinášejí lidem naději prostřednictvím humanitární pomoci ve válkou zasažených regionech. Navštěvují nemocnice, kde leží děti s onemocněním
HIV. Pořádají vánoční evangelizace, prostřednictvím modlitebního stanu na ulicích nabízejí lidem pomoc a modlitbu.
Krmí hladovějící důchodce, podporují práci mezi Romy, pomáhají bezdomovcům, organizují volnočasové aktivity pro
náctileté, pomáhají mnohodětným rodinám nebo se skládají na lékařskou pomoc pro lidi, kteří si ji nedokáží zaplatit.
Ukrajina, Doněcká oblast. Sbor v Krasnogorivce spolu s pastorem Ivanem Ivanovičem obrovským způsobem přináší
změnu do své komunity. Za poslední dva roky se církev stala známou po celém městě jako církev, která pomáhá.
Pomoc místních křesťanů je spontánní a obětavá. Každý den sytí 60 - 180 lidí, starají se o seniory, kterým vozí obědy,
léky a hygienické balíčky. Navíc lidem poskytují pitnou vodu, nabízejí možnost vyprat si oblečení v pračkách, což
hojně využívají také vojáci. Zhruba 800 lidí měsíčně využije možnost se osprchovat. Opravují lidem střechy domů,
vyměňují okna, spravují zdi, které byly při válečném ostřelování zničené. Jejich pomoc je také zřejmá na základních
školách. Jsou to hrdinové se srdcem na dlani.
Ukrajina, Otčij Dom
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Projekty praktické pomoci
V roce 2018 jsme vyslali hned několik
pracovních týmů. První pracovní výjezd
směřoval do Izraele obnovovat opět lesy
na Karmelu (pětičlenná skupina pod vedením Karla Káni).
Do Tanzanie odjely v roce 2018 hned dva
týmy. Jeden tým pod vedením Stanislava Bocka odjel do Masajské stepi stavět
velkou betonovou věž na vodu a solární
panely a druhý tým pod vedením Karla
Fridricha zamířil do dětského domova
v Morogoro, kde společně postavili byt
pro místní pracovníky.
Poslední tým odjel ke konci roku opět do
Izraele. Shodou okolností v té době slavila
Česká republika stoleté výročí svého
založení. Český tým zde opět pod vedením Stanislava Bocka pomáhal obnovovat
Masarykův les.

Pracovní tým v izraeli

Tanzanie - stavba solární věže

Jimma - podnikatelské skupinky
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Podnikatelské skupinky SHG

Podpora misionářů
Naším dlouhodobým cílem je také vysílání misionářů do míst, kam
evangelium ještě nedorazilo. V roce 2018 počet vyslaných misionářů
poprvé za celou dobu vzrostl. Manželé Woj. se odstěhovali na Blízký
východ a slouží Jezídům, Eliška odjela sloužit lidem, kteří se stali
oběťmi nuceného otroctví, Václav Bednář dále působí v Chorvatsku,
Ivana J. odjela na půl roku do severní Afriky a Felagund působí
v oblasti Střední Asie. Dále jsme pokračovali v podpoře dobrovolníka
sloužícího mezi persky mluvícími uprchlíky.

Evangelisté TFM
Při návštěvě Etiopie v listopadu 2018 jsme opět měli možnost
setkat se s některými evangelisty TFM. Nyní podporujeme šest evangelistů v různých regionech. Navíc financováním farmy a nákupem
krav jsme podpořili další evangelisty. V loňském roce stoupla produkce mléka naší farmy na 80 l za den.

Akce, na kterých jsme nemohli chybět
Kurz KAIROS		
			
Kristfest 		
Festival United		

- leden 2018 na VOŠMT Kolín
- listopad 2018 v Havířově
- červenec 2018 v rekr. centru Immanuel
- srpen 2018 - 3D café s misijním zaměřením

Nehemia prostřednictvím církve Kofele
Mulu Wongel Amagnoch Church již před
více než čtyřmi roky podpořila vznik
podnikatelských skupinek. V tuto chvíli
již existuje osm skupinek, přičemž každá z nich má svůj osobní bankovní účet,
pokladní knihu, vkladní knížku a smlouvu
o půjčkách. Tento projekt byl podpořen
částkou 100 000 Kč a každá ze skupin tedy
získala počáteční vklad 12 500 Kč.
Chudoba v naší zemi neznamená jen to,
že lidé nemají přístup k finančním zdrojům, ale mnohdy je to i o nedostatku
možností, práv a příležitostí. Chudí lidé
nemají přístup ke kapitálu, informacím či
různým sociálním sítím, a proto je pro ně
obtížné najít způsoby, jak se dostat ven
z chudoby a uvolnit svůj potenciál. Již zmiňované skupinky SHG však lidem v mnoha
směrech otvírají nové možnosti, při
kterých nacházejí novou identitu, naději a
finanční či sociální posilu. Cílem podnikatelských skupinek SHG je společné spoření peněz a možnost půjčky za velmi nízkou
úrokovou sazbu. Peníze pak můžou využít
třeba k nastartování malého podnikání.
Svou půjčku pak opět po malých částkách
splácí do společné pokladny.
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Kavkaz
I když je politická situace v Rusku stále neutěšená a zostřují se podmínky i v oblasti
humanitární pomoci, stále pokračujeme
v podpoře uprchlických rodin ve Vladikavkazu v osadě Voschod II. Nikolaj Kobzev
jako koordinátor projektu dohlíží na
pomoc těm nejchudším a nejpotřebnějším lidem v osadě. Vzhledem k tomu, že
spousta lidí nemá ani prostředky na vykrmení telete, je zde ještě další pracovnice,
která se o telata stará až do chvíle březosti
a teprve pak je dané rodině předává.

Čína - vodovod
Přispěli jsme na vybudování vodovodu ve
vesnici D, nacházející se v horách 30 km
od nejbližšího města.
Žijí zde tři různé národnostní skupiny a
celkem tedy necelá stovka obyvatel, která
se potýká se stejným problémem – nemají pitnou vodu, ta, která je momentálně
k dispozici, se nachází v údolí uprostřed
lesa a je značně znečištěná. Vzhledem
k chudobě a nedostatku vzdělání nosí lidé
stále vodu na svých ramenou nebo na koních. Proto jsme se jim rozhodli pomoci.
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Přehled financí za rok 2018

podpora církví a pastorů
PŘÍJEM

Humanitární
projekty		
misijní fond
Děti v nouzi			
Misionáři			
Podpora církví a pastorů
Stavební projekty		
Servisní podpora		
Misijní fond			
Neurčené dary			
Celkem			

děti v nouzi

misionáři

stavební projekty

servisní podpora

778 242,63
neurčené
dary

3 578 672,34
1 744 290,29
866 958,95
206 520,8
78 413,08
2 451 642
40 304,53
9 745 044,62

1500000

1000000
500000

Neurčené dary

2000000

Misijní fond

2500000

Servisní podpora

Neurčené dary

3000000

Misionáři

3500000

Podpora národních církví a pastorů

Podpora dětí
Humanitární projekty
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VÝDEJ

Humanitární projekty		
Děti v nouzi			
Misionáři			
Podpora církví a pastorů
Stavební projekty		
Servisní podpora		
Misijní fond			
Neurčené dary			
Celkem			

1 022 590,43
3 184 741,83
1 700 585,45
1 025 139,84
280 011,94
88 556,29
2 352 869,00
251 903,33
9 906 398,11
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Příjem a výdej jednotlivých projektů
projekt				příjem	 	výdej		
Fondy - 1000 Humanitární projekty obecné 47 844,65
47 845
Fondy - 1001 Fond náhlé pomoci		
87 745,7		
107 415,37
Fondy - 1002 Humanitární sbírka Irák
194 575,01
143 391
Fondy - 1004 Perské Bible			
66 274,14
90 676,75
Fondy - 1007 Etiopie pomoc ženám (kozy)
12 301,89
76 886,77
Fondy - 1008 Vánoční sbírka - jezídské roidny 74 840,55
169 205
Fondy - 1009 Pomoc běžencům Ukrajina
1 472		
9 200
Fondy - 1010 Pomoc uprchlíci Srbsko
4 179,2		
2 920
Fondy - 1101 Kráva do každé rodiny		
289 009,49
375 050,54
Celkem humanitární projekty		
778 242,63
1 022 590,43
		
Fondy - 1003 Lékařská pomoc dětem
29 335,28
31 313,01
Fondy - 1005 Děti neurčené dary		
4 262,4		
26 640
Fondy - 1120 Dětské domovy Ukrajina
199 639,12
262 682
Fondy - 1202 Děti Etiopie - Kofele		
1 716 601,45
1 270 121,5
Fondy - 1203 Děti Tanzanie - Masajové
21 990,37
156 881,91
Fondy - 1204 Děti Etiopie - Jimma		
934 537,57
731 597,3
Fondy - 1301 Severní Korea - pekárna
672 306,15
705 506,11
Celkem projekty děti v nouzi		
3 578 672,34
3 184 741,83
		
Fondy - 2000 Misionáři obecný		
21 691,96
57 811
Fondy - 2101 Ukrajina, Balkán 		
173 305,6
167 212
Fondy - 2103 Libanon 			
64 000		
65 213,73
Fondy - 2301 Vretonkovi			
18 055		
11100
Fondy - 2302 Persie - Bohunka		
44 857		
67 900
Fondy - 2303 Woj.				
741 995		
532 572
Fondy - 2304 Jaro Feneš			
102 300		
102 300
Fondy - 2305 Felagund			
3 633,25		
56 665
Fondy - 2306 Egypt - Ivana J.		
123 000		
168 376,25
Fondy - 2307 Indie - Eliška			
153 729,79
214 595,71
Fondy - 2308 M.P.				
6 581,49		
134 629,76
Fondy - 2501 Austrálie - Marcela a Thomas 269 348,2
122 210
Celkem projekty misionáři		
1 722 497,29
1 700 585,45
				
								
								
								

Příjem a výdej jednotlivých projektů
				

projekt				příjem	

výdej	

Fondy - 1302 Čína vodovod			
123 716,55
14 853,48
Fondy - 1303 Čína sirotčinec		
101 898,9
118 805,58
Fondy - 5000 Podpora nár. církví a pastorů 6 850		
15 000
Fondy - 5101 Ukrajina Holub Pavel		
102 596,08
99 913
Fondy - 5102 Ukrajina Balko Michail		
82 842,88
80 268
Fondy - 5103 Ukrajina Melnik Konstantin
53 332,8		
74 480
Fondy - 5104 Ukrajina - Donbas		
14 080,97
73 300
Fondy - 5201 Etiopie - evangelisté TFM
182 459,04
212 379
Fondy - 5202 Etiopie farma			
85 742		
3 700
Fondy - 5203 Etiopie Bible			
2 558,4		
15 990
Fondy - 5301 Čína - Bible pro Čínu		
31 156,09
194 725,53
Fondy - 5302 Jakutsko - misionáři		
79 725,24
121 725,25
Celkem projekty podpora církví a pastorů
866 958,95
1 025 139,84
		
Fondy - 3101 Chorvatsko - misijní chata
0		
2 352,97
Fondy - 3200 Stavební a misijní projekty
84 485,6		
138 500
Fondy - 3201 Stavební projekty Tanzanie
69 910		
69 188,97
Fondy - 3202 Stavební projekty Jimma
0		
2 200
Fondy - 3301 Izrael - Lesy na Karmelu
52 125,2		
67 770
Fondy - 4000 Misijní výjezdy neurčené
6 652		
0
Celkem stavební projekty			
213 172,8
280 011,94
			
Fondy - 8101 Misie.cz			
30 532		
35 155
Fondy - 8104 Vzdělávací kurzy a akce
36 469,08
48 641,29
Fondy - 8201 Časopis Nehemia Info		
4 760		
4 760
Celkem servisní a vzdělávací projekty
71 761,08
88 556,29
		
Fond - 0001 - příspěvky zahraniční misie
2 451 642
2 352 869
		
Fond - 6004 Neurčené dary			
403 04,53
251 903,33		
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Věříte, že pomáhat má smysl?
Podpořte nás.
www.nehemia.cz

