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Humanitární projekty:



Fond Náhlé pomoci
Humanitární pomoc – Irák
Lékařská pomoc dětem
Vánoční sbírka na Irák
Ukrajina – uprchlíci
Kavkaz – Kráva do každé rodiny
Ukrajina – dětské domovy
Děti Etiopie – Koffele
Děti Tanzanie – Masajové
Děti Etiopie – Jimma
Farma Etiopie
Severní Korea – pekárna

Zpráva o cinnosti
2016
ˇ

Misionáři



ˇ
Prinášíme
zmenu
ˇ
do lidských
životu.
˚

Chorvatsko – Václav Bednář
Bosna a Hercegovina – David
Misie v Asii – R. a R. Vretonkovi
Persie - práce s uprchlíky
Sicílie - práce s uprchlíky

Sponzori:
ˇ

Projekty praktické pomoci



Izrael, Tanzanie, Ukrajina, Moldavsko


QUANTUM SOLIDUM CZ

Podpora církví a pastorů v zahraničí
Ukrajina – pastor Pavel Golub
Ukrajina – podpora romských pastorů
Ukrajina – pastor Konstantin Melnik
Etiopie – evangelisté TFM
Etiopie - farma
Etiopie - Bible
Čína – Bible pro Čínu
Sibiř - Jakutsko
Perská Bible

Etiopie
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Milí přátelé,
jako poděkování bych s vámi rád sdílel krátký příběh ilustrující dopad naší společné práce.
“Pomohli jste mi vystoupit z vlastního hrobu.” Tuto větu pronesla mladá žena, se kterou jsme
se setkali při poslední návštěvě Etiopie.
Její jméno je Fatira a jako jedna z mnoha obdržela pomoc z české Nehemie. Fatira od nás
obdržela finanční dar, díky kterému si mohla otevřít malý obchůdek. Jako svůj jediný zdroj
obživy zde prodává ovoce, zeleninu a cukr. Její příběh jsem znal jen z vyprávění od mého
etiopského přítele Neriho.
Letos se nám podařilo se s ní poprvé osobně setkat. V průběhu našeho povídání popisovala
svoji trnitou cestu. Jako většina lidí, kterým v Etiopii pomáháme, i ona pochází z radikálně
islámského prostředí. Celá její rodina ji začala krutě pronásledovat za to, že islám opustila.
V některých momentech jejího vyprávění se mi až tajil dech. Znovu jsem si uvědomil, jak
vysokou cenu musí tito lidé za svoji svobodu platit. Na konci našeho povídání pronesla větu,
která se mi hluboce vryla do mysli: “Skrze vaši pomoc jste mi pomohli vystoupit z vlastního
hrobu. Navíc díky vaší podpoře nemusím žít jako bezdomovec, ale můžu žít plnohodnotný
život a být soběstačná.”
Její zářivý úsměv a pokoj, který z ní vyzařoval, absolutně nedával smysl v kontextu celého
jejího životního příběhu. Fatira prožila hluboké uzdravení a proměnu svého nitra.
Toto jsou přesně ty momenty, které vás utvrzují, že práce, kterou děláte, má smysl!
V uplynulém roce to však nebyla jen Fatira v Etiopii, které jsme společně přinesli do života
změnu. Byli to také lidé v Tanzanii, Rusku, Iráku, Severní Koreji, Nepálu, Číně, Chorvatsku,
Moldavsku, na Ukrajině a v dalších zemích.
Díky, že máte stále v srdci potřebné tohoto světa a máte ochotu jim pomoci!
S úctou a poděkováním
Leoš Cásek
ředitel NF Nehemia
Etiopie
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Kde jsme pomáhali?

Masajská step, Tanzanie
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ˇ
Clenové
správní rady

Naši zaměstnanci:
Leoš Cásek
Ředitel

Miroslava Cásková
Koordinátor zahraničních projektů

Danuše Bednářová
Účetní

Benjamin Wojnar
Misijní koordinátor

Předseda správní rady: Bohuslav Wojnar
Další členové správní rady:
Yvona Bubanová
Olga Moldanová
Jason Morrison
Pavel Vimr
Jaroslav Bílý
Petr Bartoš
Jiří Hanák
Petr Ratay
Petr Ministr
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HUMANITÁRNÍ POMOC
Irák

Nejvíce finančních prostředků jsme v loňském
roce poslali na humanitární pomoc do Iráku.
Zprostředkovali jsme pomoc stovkám rodin,
ať už nákupem nejnutnějších potravin, tak
i přikrývek, matrací, ledniček. Finančně jsme
také podpořili rodiny uprchlíků v období
velkých povodní. Vody zaplavily stany,
ve kterých uprchlíci žijí, rozbahnily chodníky
a vlivem špatné elektroizolace přišlo několik
dětí o život.

Severní Korea

Další velká část finanční podpory směřovala
na projekt Pekárna v Severní Koreji.
Devastující povodně zničily bohužel i pekárnu,
ve které se šest dní v týdnu pečou malé
bochníky chleba pro děti v mateřských
školkách a školách. Také díky podpoře mnoha
dárců jsme mohli z České republiky poslat
peníze na rekonstrukci pekárny a obnovu
všech zničených strojů.

Kavkaz

Nemálo finančních prostředků také směřovalo na Kavkaz dalším rodinám uprchlíků, kteří
utekli před válkou ze Severní Osetie.
V projektu Kráva do každé rodiny jsme
požehnali dalším rodinám nákupem nových
krav, které tak zajistí zdroj obživy rodičům
i dětem.
S. Korea - Pekárna

Irák, povodně

Nepál
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V loňském roce také Nepál postihlo ničivé
zemětřesení, při kterém mnoho lidí přišlo
o svůj dům. Ve spolupráci se švýcarskou
partnerskou organizací AVC jsme přispěli
k vybudování nového bydlení v zasažených
oblastech.

Ukrajina

Humanitární pomoc směřovala i na Ukrajinu
na rekonstrukci dětského domova ve Slavyansku zničeného výbuchy granátů a prostříleného samopaly.
Finanční prostředky jsme také zasílali na
pomoc uprchlíkům na Ukrajině a také dětem, které vlivem války na Ukrajině přišly o
své rodiče a skončily v dětských domovech.

PODPORA DĚTÍ NA DÁLKU
Podpora dětí ve městě Kofele a Jimma
v Etiopii stále trvá. V září 2015 jsme také
všechny projekty v Etiopii navštívili. Setkali
jsme se s vedoucími pracovníky a také
s dětmi, které nám osobně děkovaly za to,
že mají možnost chodit do školy. Měli jsme
příležitost si povídat i s rodiči dětí. Část dětí
totiž pochází z nejchudších poměrů a rodiče
jsou nakaženi leprou.

Etiopie, děti Jimma

Také úspěšně pokračuje podpora vzdělávání
pro 50 masajských dětí v Masajské stepi
v Tanzanii. Také těmto dětem poskytujeme
školní pomůcky, základní zdravotní péči a
stravování. V roce 2015 jsme díky nasbíraným prostředkům pomohli otevřít 3 nové
třídy pro školáky.

zemětřesení v Nepálu

14 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

V roce 2015 jsme také na Sibiři ve městě Mirnyj navštívili mladý manželský pár Ilju a Aňu Leonovy. 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 prevence proti drogám a závislosti na
alkoholu. Mají také své mini středisko Teen Challenge a slouží i v nemocnicích. Misijního výjezdu se zúčastnili Leoš
Cásek, Jiří Hanák a David Bubik. Celá cesta byla také utvrzením, že zde dál chceme směřovat naši pozornost a pomoc.

Ukrajina, Mukačevo

Naše podpora směřuje také k romským osadám, kde romští pastoři pracují v chudých a odlehlých vesničkách Ukrajiny.
I zde jsme mohli díky jejich práci a nasazení slyšet mnohé příběhy o proměněných životech. I v roce 2015 jsme tuto
oblast mohli navštívit a podpořit tak práci našich přátel a spolupracovníků.

Ukrajina, K. Melnik, P. Golub

V roce 2015 byla situace na Ukrajině stále velmi tíživá. Válka nekončí, narůstá počet zraněných vojáků a dětí bez rodičů, rodin bez domova a přibývá uprchlíků. Pastoři Konstantin Melnik i Pavel Golub slouží nejen ve svých sborech, ale
také s obrovským nasazením přinášejí lidem naději prostřednictvím humanitární pomoci, poskytováním střechy nad
hlavou a službou v nemocnicích i mezi dětmi v dětských domovech.

Dětské domovy na Ukrajině

Dětské domovy na Ukrajině se začínají měnit v místa, kam směřují děti, které vlivem války na Ukrajině přišly o své rodiče nebo zde naopak nacházejí útočiště celé rodiny, které ve válce o svůj dům přišly. Zde podporujeme službu a práci
Romana Kornyjka. Ve školách rozdával dětem na začátku školního roku evangelia a spolu s dětmi uspořádal sbírku na
víčka z pet lahví, z kterých se dále vyrábějí protézy pro oběti války.

Chorvatsko, Dohnalovi

Sbor v chorvatské Rovinji roste a služba Jirky Dohnala, pastora místního sboru, začíná mít stále hlubší dopad nejen na
své okolí, ale i za hranicemi města. I přes nelehké zdravotní problémy, se kterými se Jirka potýkal, se nikdy nevzdal a
jeho služba, i celkově jako rodiny, je velmi cenná. Srub, který byl na jejich pozemku vystavěn, slouží mimo jiné
i k obnově a uzdravení misijních a církevních služebníků.
Ukrajina, Mukačevo
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PROJEKTY PRAKTICKÉ POMOCI
V loňském roce jsme vyslali tři pracovní
týmy.
První tým jel opět do Izraele obnovovat
lesy na Karmelu. Pracovní tým pod
vedením Karla Káni, pastora sboru AC
Břeclav, si svou pravidelnou návštěvou
získal důvěru místních obyvatel a o jejich
práci už píší i regionální izraelské noviny.
Druhý tým odjel do Zambie, kde spolu
s místními vězni pod vedením dozorců
společně postavili velkou budovu, která
nyní slouží jako modlitebna a centrum
pro církevní aktivity. Celý tým měl na
starosti Karel Fridrich, pastor sboru AC
Hustopeče.
Třetí tým odjel do Moldavska do města Falesti, kde zrekonstruovali budovu
střediska Teen Challenge (střechu, stropy,
stěny, schodiště, elektřinu) a v místním
sboru navíc zrekonstruovali toalety. Tento
tým vedl druhý pastor sboru KC Český
Těšín Stanislav Bocek.
V roce 2015 jsme také vyslali dvoučlenný
tým do uprchlického tábora v Turecku ve
městě Suruc. Naši dobrovolníci sloužili
převážně dětem, trávili s nimi volný čas,
hráli s nimi nejrůznější hry a byli k ruce,
kdykoliv bylo třeba.
Moldavsko, rekonstrukce střechy v Teen Challenge

Zambie, modlitebna

18 MISIONÁŘI
Naším dlouhodobým cílem je také vysílání misionářů do míst, kam evangelium ještě nedorazilo. V roce 2015 jsme podpořili službu misionáře D.
v Banja Luce v Bosně, Václava Bednáře, který navštívil Bosnu, Moldavsko a
Chorvatsko a nakonec své působení zaměřil na chorvatský Daruvar. Stále
podporujeme práci dobrovolníka sloužícího mezi persky mluvícími
uprchlíky a máme radost z proměněných životů.
V roce 2015 jsme také podporovali službu Jana Bihariho na Slovensku.

EVANGELISTÉ
Při návštěvě Etiopie v září 2015 jsme také měli možnost setkat se
s některými evangelisty TFM a povzbuzeni jejich vírou a nasazením jsme
se rozhodli, že jejich úsilí podpoříme nákupem šesti jízdních kol a dvou
motocyklů, které jsou pro jejich práci v terénu nezbytně důležité.
Po společné dohodě jsme došli také k závěru, že nejefektivnější způsob,
jak pomoci i rodinám v projektu, je pomoci jim založit malý obchod,
kavárnu, pekárnu či malou farmu. To se v minulosti osvědčilo jako účinný
způsob jak zvýšit jejich životní úroveň. Proto jsme podpořili SHG a IGA
aktivity, které pomáhají k rozvoji drobného podnikání. Máme radost, když
naše pomoc může mít dlouhodobý dopad na společnost a nutí komunitu
k aktivnímu zapojení do práce.

AKCE, NA KTERÝCH JSME NEMOHLI CHYBĚT
Kurz KAIROS		
- 27. 11. - 3. 12. 2016
Kristfest 		
- 16. - 21. 7. 2016 Rekreač. centrum Immanuel
Měnit svět modlitbou - 4. 2. 2016 AC Havířov
			
- 13. 3. 2016 VOŠMT Kolín
			
- 17. 10. 2016 AC Vyškov
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Fondy - 3000 Stavební projekty

Fondy - 5000 Podpora nár. církví a pastorů

Fondy - 0001 Příspěvky zahraniční misie

Fondy - 8000 Servisní podpora

Fondy - 6004 Neurčené dary

Humanitární pomoc			
Podpora dětí 				
Misionáři 				
Stavební projekty			
Podpora nár. církví a pastorů		
Příspěvky zahraniční misie		
Servisní podpora			
Neurčené dary				
Dary na provoz			
Celkem				

872 331
2 794 748
563 390
210 937
987 774
1 160 634
172 353
183 162
239 654
7 184 983

VÝDEJ

Humanitární pomoc			
Podpora dětí 				
Misionáři 				
Stavební projekty			
Podpora nár. církví a pastorů		
Příspěvky zahraniční misie		
Servisní podpora			
Neurčené dary				
Dary vydané z provozu		
Celkem				

1 108 268
1 666 805
359 107
164 882
659 440
1 059 499
117 058
8 7652
17 326
5 240 038

Provoz
17326

87652 Neurčené dary

Servisní podpora

1059499

Projekty výdej

117058

164882 Stavební projekty

359107 Misionáři

1

PŘÍJEM 2016

PŘÍJEM

659440

1666805

dary vydané z provozu

Příspěvky zahraniční misie

Fondy - 2000 Misionáři

Podpora národních církví a pastorů

Fondy - 1200 Podpora dětí

239654 Provoz

183162 Neurčené dary

172353 Servisní podpora

1160634 Příspěvky zahraniční misie

987774 Podpora národních církví a pastorů

Stavební projekty

Projekty příjem

210937

563390

Misionáři

Podpora dětí

2794748

Prehled
financí za rok 2016
ˇ

Fondy - 1000 Humanitární pomoc

Podpora dětí

dary na provoz

872331 Humanitární projekty
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Fondy - 6004 Neurčené dary

1108268 Humanitární projekty

Fondy - 8000 Servisní podpora
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22 Příjem a výdej jednotlivých projektů
projekt				příjem	 	výdej		
Fondy - 1001 Fond náhlé pomoci		
123 714		
13 750
Fondy - 1002 Aktuální humanitární sbírka
295 273		
340 959
Fondy - 1004 Perské Bible			
64 060		
91 436
Fondy - 1006 Aktuální humanitární sbírka
5 707		
6 200
Fondy - 1008 Vánoční sbírka		
166 324		
116 957
Fondy - 1009 Pomoc běžencům Ukrajina
51 600		
23 700
Fondy - 1010 Materiální pomoc uprchlíci
28 666		
0
Fondy - 1101 Kráva do každé rodiny		
372 923		
279 329
celkem	 				1 108 268
872 331
		
Fondy - 1003 Lékařská pomoc dětem
0		
26 800
Fondy - 1005 Děti - neurčené dary		
101 449		
59 040
Fondy - 1120 Dětské domovy - Ukrajina
137 864		
175 780
Fondy - 1202 Děti Etiopie - Kofele		
931 396		
1 263 254
Fondy - 1203 Děti Tanzanie - Masajové
0		
123 314
Fondy - 1204 Děti Etiopie - Jimma		
196 344		
600 788
Fondy - 1301 Severní Korea - pekárna
299 752		
545 773
celkem	 				1 666 805
2 794 748
		
		
Fondy - 2000 Misionáři - obecný		
22 542		
23 248
Fondy - 2101 Ukrajina, Balkán - Bednář Václav 115 249		
210 115
Fondy - 2102 Bosna - Symon David		
4 000		
3 500
Fondy - 2103 Libanon - Miláčková Věra
60 513		
60 513
Fondy - 2104 Slovensko - Biháry Jan		
0		
600
Fondy - 2301 Vřeťonkovi			
0		
300
Fondy - 2302 Persie 			
26 000		
30 325
Fondy - 2303 Tanzanie - Rybáriková Anežka 33 071		
59 864
Fondy - 2501 Austrálie - Marcela a Thomas 97 732		
174 925
celkem	 				359 107		
563 390
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projekt				příjem	
Fondy - 5000 Podpora nár. církví a pastorů 0		
Fondy - 5101 Ukrajina - Holub Pavel		
126 132		
Fondy - 5102 Ukrajina - Balko Michail
110 579		
Fondy - 5103 Ukrajina - Melnik Konstatin
0		
Fondy - 5104 Chorvatsko - Dohnal Jiří
0		
Fondy - 5201 Etiopie - evangelisté TFM
104 198		
Fondy - 5301 Čína - Bible pro Čínu		
267 498		
Fondy - 5302 Jakutsko - misionáři		
51 032		
celkem	 				659 440		
		
		
Fondy - 3200 Stavební projekty		
0		
Fondy - 3201 Stavební projekty - Tanzanie
52 536		
Fondy - 3202 Stavební projekty - Jimma
0		
Fondy - 3102 Stavební projekty - Ukrajina
10 000		
Fondy - 3205 Stavební projekty - Sibiř
20 444		
Fondy - 3301 Izrael - Lesy na Karmelu
69 902		
Fondy - 3302 Tádžikistán - Hamid		
12 000		
celkem	 				
164 882		
		
Fondy - 8101 Misie.cz			
35 199		
Fondy - 8104 Vzdělávací kurzy a akce
55 613		
Fondy - 8201 Časopis Nehemia Info		
26 247		
Fondy - 8202 Publikace knih		
0		
celkem	 				117 058		
		
		
Fond - 0001 - Příspěvky zahraniční misie
1 059 499

výdej	
4 500
148 550
91 000
112 940
300
366 561
212 050
51 873
987 774
42 550
45 176
2 400
10 000
20 444
87 467
2 900
210 937
27 949
106 350
33 960
4 094
172 353
1 160 634

Fond - 6004 Neurčené dary			
87 652		
183 162
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má smys
ˇ ˇíte, že pomáhat
Ver
Podporˇte nás.
www.nehemia.cz

