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#kontakt dream team

Pravidelne vám predstavujeme členov nášho kontakt tímu, ktorí
tvoria skvelí a obetaví pracovníci, ale aj dobrovoľníci. Pri
premýšľaní, koho ďalšieho by som vám predstavila, ma inšpiroval
jeden pán nášho zboru, ktorý sa ma opýtal, "či som tá, ktorá
pracuje v Kontakte." :) Zobrala som to teda ako príjemnú výzvu,
aby som o sebe napísala niečo osobnejšie.
"Volám sa Janka Kušnieriková, mám 32 rokov, žijem v Leviciach a už
viac ako 9 rokov som vydatá za úžasného muža Igora. Narodila som
do rodiny Štefana Potockého a Valérie Potockej, rodenej Bálintovej.
Mám dvoch súrodencov - Števina, ktorý žije tiež v Leviciach a sestru
Zuzku, ktorá so svojou rodinou žije v Košiciach. Toľko z oficiálneho
predstavenia a zaradenie, do ktorej rodiny patrím :D
Cesta môjho študijného života sa kreovala celkom jasne a už od
základnej školy som túžila pracovať ako sociálna pracovníčka.
Už vtedy bola láska k ľuďom pevne zakotvená v mojom srdci.
Po úspešnom štúdium doktorandského štúdia sociálnej práce v
Nitre, som rok pracovala aj priamo v odbore - ako terénna sociálna
pracovníčka pre mesto Levice. Vysokoškolské roky, najmä tie
posledné, ako aj prvá práca, boli pre mňa veľmi náročné, ale som za
to všetko veľmi vďačná. Dlho som nerozumela, prečo ma Pán Boh
viedol touto cestou, ktorá bola plná sĺz (o časoch môjho štúdia by
som mohla napísať samostatný článok, ale teraz tu nie je priestor :).
Všetko si však Pán Boh používa na to, aby z nás niečo vykresal.
Keďže som vyrastala v Zbore cirkvi bratskej v Leviciach služba
druhým bola pre mňa prirodzenou, lebo som to videla už od mala.
Hneď ako som mohla (bola som vtedy len MDKčkou), som sa zapojila
do rôznych aktivít. V tom čase mi učarovalo lezenie, ktoré do Levíc
priniesol prostredníctvom lanových prekážok Števo Evin.
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Doteraz som mu za to veľmi vďačná, lebo aj toto ma zásadným
spôsobom ovplyvnilo. Veľká zmena prišla v mojom duchovnom
živote v čase, keď sa staval Kontakt. Aj tu som mohla priložiť ruku
k dielu a pomáhať pri jeho výstavbe. Čo bolo ale pre mňa
dôležitejšie je fakt, že som postupne začala chápať, prečo a pre
koho sa toto všetko robí. Stále viac som si kládla otázku, čo je
zmyslom nášho života, prečo slúžime druhým a akú zvesť o
Ježišovi chceme priniesť. Som nesmierne vďačná, že si ma Pán Boh
našiel a dal mi odpoveď. Teraz, keď som riaditeľkou KONTAKT mládežníckeho centra môžem toto isté posolstvo o Božej láske a
vykúpení, hovoriť ďalej.
Skôr ako som vstúpila do služby riaditeľky Kontaktu, ma Pán Boh
pripravoval a lámal (láme ma až doteraz, lebo viem byť veľmi
tvrdohlavá :). Prešla som si rôznymi službami v Kontakte, v zbore
aj mimo kresťanskej komunity. Učila som sa ako pestovať vzťahy,
ako budovať komunitu a ako viesť druhých. Toto všetko dnes
zúročujem v pozícií riaditeľky.
V októbri som oslávila svoje trojročné
výročie s Kontaktom :D Tento čas mi
ubehol veľmi rýchlo. Z týchto troch
rokov, však skoro dva zápasíme s
covidom, čo nám veľmi sťažuje našu
prácu. Predstavovala som si to úplne
inak. Moje nasadenie a vízie ste mali
možnosť vidieť alebo čítať. Nie všetko,
čo som si naplánovala, sa aj podarilo.
Na fotke s manželom Igorom

Napriek tomu som vďačná za všetko, čo sme doteraz v Kontakte
mohli zažiť a aké požehnanie sme mohli prijať aj v týchto ťažkých
časoch. Som vďačná, že som obklopená úžasnými ľuďmi, ktorí ma
povzbudzujú a motivujú k práci: v prvom rade môj manžel, moja
rodina a priatelia, celý kontakt tím a spolupracovníci z iných
zložiek, správna rada a vy všetci, ktorí s nami zápasíte za spasenie
mladých ľudí. "
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MODLITEBNÉ NÁMETY

Modliteb nie je nikdy dosť :D
A tak vás pozývam do modlitebného zápasu.
Tu je zopár modlitebných námetov:

pracovníci a dobrovoľníci kontaktu

- ďakujeme za veľké nasadenie všetkých pracovníkov Kontaktu
počas letných dní, aj v čase korony,
- v súčasnosti (november), keď máme len výdajne okienko, sa v
kaviarni striedame len tri - Janka, Dominika a Dadka, pretože
finančne dokážme utiahnuť aj mzdy brigádničok,
(*v čase, keď toto píšem, možno už bude lockdown)

- náš tím zažíva príchody aj odychody brigádničok, čo bolo aj tento
rok, veľmi si vážime prácu Emy a Gabiky,
- máme radosť, že záujem o dobrovoľníctvo sa rozširuje aj v
kaviarni (napr. nová posila Katka, dobrovoľníčka z lezeckého tímu),
- sme vdační aj za obrovskú pomoc dobrovoľníkov DELFU, ako aj
ostatných pracovníkov z iných projektov (SPOT, nedeľný floorbal,
KECY :)
- tento rok bola ustanovená aj nová (resp. staro-nová) správna
rada Kontaktu, tento tím tvorí: Jaro Tomašovský, Zuzka
Marfoldiová, Braňo Zombroský, Rasťo Šajben, Janči Prišták.
Ďakujeme za vašu službu.

materiálne a finančné potreby
- nedávno sme mali návštevu niektorých členov hospodárskej rady,
s ktorou sme rozprávali o potrebách Kontaktu a spoločne sme
rozmýšľali, čo by bolo dobré opraviť, zrenovovať a do akých
projektov obnovy by sme sa mohli pustiť,
- všetko si to ale vyžaduje veľkú kreativitu pri hľadaní finančných
zdrojov, ako aj šikovných majstrov, ktorí sú ochotní nám pomocť
- o to náročnejšie je plánovať opravy v týchto časoch naozaj tvrdej
vlny korony, keď opäť začíname bojovať o finančné prežitie
Kontaktu.
*(viac o potrebách a našich plánoch na strane č.8)
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ČO SME (ne)stihli zažiť ...

Možno sme už aj pomaly zabudli na to, že leto bolo, ale naozaj
bolo! :) A bolo skvelé. Po prvej či druhej (alebo koľkej) vlne covidu,
sme si mohli opäť na pár mesiacov vydýchnuť. Mnohí z nás sa dali
zaočkovať, trochu sme cestovali a zažívali také normálne dni. V
Kontakte sme si letné a jesenné mesiace veľmi užívali a ani
nevieme ako rýchlo prešli.

ukončili sme lezeckú sezónu 2021

Lezecká sezóna 2021 sa zapíše ako míľnik lezenia v Leviciach :) A
to aj vďaka novej lezeckej stene. Vyťaženosť fyzických aj
personálnych síl našich Delfákov bola na maximum. Zažili sme veľa
lezenia, veľa nových priateľstiev a krásnych momentov. Vďaka
Bohu za ochranu a Jeho požehnanie!

Boli sme súčasťou KECY tábora

Tento rok sme spolu s Delfom pomohli
(snáď aspoň trochu :) pri realizovaní
Kecy letného tábora. Veríme, že
účastníci kempu - stredoškoláci si
odniesli nielen zážitky, ale aj dôležité
Floorbalový turnaj na KECY tábore
poznanie o Božej láske.
Sme radi, že sme mohli vidieť, ako mladým ľuďom záleží na Božom
diele. Spoločne sa snažíme o prepájanie služieb a rôznych projektov ,
čím si môžeme navzájom slúžiť a pomáhať.

dominika sa úžasne zapracovala :)

Obzvlášť sme vdační za našu Dominiku. Zvládla nástup do pozície
vedúcej kaviarne v čase korony, pripravila skvelú ponuku pre
zákazníkov, s láskou sa stará o celý chod kaviarne a spolu s
ostatnými čašníčkami zvládla náročné leto na 1*.
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Správa od spoťákov
Píše Dia Chvojková, hlavná vedúca SPOT (dorast):

Fotka zo stužkovej :)

"SPOT už niekoľko posledných
rokov nachádza svoje miesto v
Kontakte
pri
pravidelných
sobotných stretnutiach. Minulý
školský rok tomu tak nebolo kvôli
nepriaznivej pandemickej situácii,
no od začiatku tohto školského
roka nás v sobotu môžete nájsť
práve v Kontakte."

Napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii nám opatrenia
stále dovoľujú stretávať sa naživo každú sobotu*. Počas týchto
stretnutí je našou túžbou, aby mladí ľudia v Leviciach poznali Božie
slovo, boli premieňaní životom a aby toto mohli ďalej posunúť
svojim kamarátom a spolužiakom. Momentálne preberáme sériu zo
Skutkov apoštolov a snažíme sa hovoriť o tom, že kresťania a
cirkev majú stále miesto aj v 21. storočí a že Biblia je relevantná
pre naše životy práve teraz. V dobe neistoty hovoríme o
pochybnostiach a zlyhaniach. Prosím, modlite sa s nami za mladých
ľudí v Leviciach, aby mohli byť zasiahnutí evanjeliom a aby
nachádzali svoje miesto v cirkvi. Stále hľadáme aj spôsob, ako byť s
našimi spoťákmi a ich kamarátmi aj inde ako len na SPOTe. Máme
spoločné skupinky, neformálne stretnutia, ktoré často organizujú
práve spoťáci a hlavne sa snažíme svedčiť im svojimi životmi a
poukazovať nimi na Kristovu lásku, a tak vás naozaj prosíme o
modlitby, aby sa to nám darilo robiť a aby to spoťáci mohli cítiť. "
*V čase písania tohto článku, ešte neboli zavedené prísne opatrenia.
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Správa od DELFÁKOV
Píše Igor Kušnierik, hlavný šéf Delfákov.

Píše stručne :) ale o to s väčšou radosťou s vami podeliť o tom, ako
sa majú a čo všetko počas tohto roka zažili:
"Námety na modlitby, naše prosby a vďaky:
ďalšia lezecká sezóna bez úrazu, vďaka Bohu,
sme vďační aj za všetkých mladých inštruktorov, prosím
modlime sa už teraz za tých mladých ľudí, ktorí by sa mohli
pripojiť k nášmu lezeckému tímu budúci rok, potrebujeme
nových inštruktorov,
tento rok pokračuje aj modlitebná skupinka (lezecký
inštruktori z DELFU), na ktorej si pravidelne čítame a
študujeme Bibliu a spoločne sa zdieľame,
určite v neposlednom rade, sme vďační za obrovský zázrak rozšírenie lezeckej steny, ďakujeme milí sponzori
tento rok sme spustili aj novú aktivitu - lezecké krúžky na
základných školách (Narnia a cirkevná zš),
každý piatok pokračuje aj klub spoločenských hier (teda ak nie
je lockdown), kde pravidelne chodí 15 - 20 ľudí,
našou snahou a túžbou je,
aby sme sa ako jednotlivé
zložky a projekty prepájali,
ďakujeme, že mladí ľudia z
lezeckého tímu môžu
navštevovať SPOT, KECY,
nedeľný floorbal alebo naše
bohoslužby :). "

Fotka - nedeľný floorbal,
ktorého súčasťou sú aj delfáci
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NOVÉ VÝZVY
Napriek tomu, že sme v týchto dňoch obmedzovaním
protiepidemickými opatreniami, neprestávame pracovať na výzvach,
ktoré nám priniesol tento rok. Rozhodli sme sa s vami o ne podeliť a
pozvať vás do modlitebnej či finančnej spolupráce.

prerábka parkoviska na letnú terasu

Rozšírenie lezeckej steny nám ukázalo, že naša terasa nám je už
kapacitne nedostačujúca kvôli zvýšenej návštevnosti. Na parkovisku
sme preto urobili provizórnu terasu so stanmi zapožičanými od
Mareka Cziriu. Veľmi nám poslúžili, ale zároveň ukázali, aká výhoda
by bola mať dve terasy. Parkovisko je však nevyhovujúce a bolo by
potrebné urobiť stavebné úpravy, aby slúžilo ako letná terasa v lete a
parkovisko v zime, napr. vyrovnanie povrchu dlažbou, osadenie
pevných altánkov odrážajúcich slnko, zakúpenie nového sedenia,
zasadenie zelene a iné.

rekonštrukcia okien

Dlhodobo
riešime
stav
zatekajúcich
a
prefukujúcich okien už skoro na celej budove
Kontaktu. Akútny stav na bočných oknách sme
riešili náterom, ktorý však pri iných oknách,
najmä v kaviarni už nebude stačiť. Vyžaduje si
odborný zásah túto možnosť riešime s
hospodárskou radou CB Levice.

vymaľovanie fasády
Na jar 2022 sa pripravujeme aj na vymaľovanie fasády na budove
Kontaktu, ktorá si už po dlhých rokoch vyžaduje svoju pozornosť.
Vymaľovaním predĺžime jej životnosť. Na tento projekt sa podujal
Braňo Zomborský. Hľadáme ešte finančné zdroje na zakúpenie farby.
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oprava podlahy na 2.poschodí

Drevená podlaha v podkroví je vo veľmi zlom stave. Jej výmena je pre
nás finančne náročná, a preto hľadáme iné možnosti ako ju opraviť.

iné:

Ďalšie projekty a plány: výmena spotrebičov v kaviarni (mraznička,
chladnička), výmena umývadiel, revízia bleskozvodu, oprava/ nákup
sedenia, vymaľovanie schodišťa a 1.poschodia atď :)

POZÝVAME VÁS DO FINANČNEJ SPOLUPRÁCE
Ďakujeme, že Kontaktu pomáhate:
- pravidelným finančným darom, ktorý poukazuje priamo na účet,
- materiálnou pomocou,
-jednorazovou finančnou pomocou, napr. podporou konkrétnych
projektov, opráv, rekonštrukcií.

Nové číslo účtu:

SK38 7500 0000 0040 2922 3871
Na zaslanie platby môžete využiť aj QR kód:

ĎAKUJEME!!!
*KONTAKT-mládežnícke centrum má nové číslo účtu, kvôli zániku našej
banky. Preto je potrebné, aby ste vo svojich trvalých príkazoch nastavili
nové údaje.
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Náš mini obchodík
Vy, ktorí chodíte do Kontaktu pravidelne alebo sledujete naše
sociálne siete, viete, že okrem výbornej ponuky nápojov a pochutín,
u nás nájdete aj jedinečné darčekové predmety. Tento rok si môžete u
nás zakúpiť, napríklad:

Nerezový hrnček
s nápisom

Plátená taška
V ponuke aj:

Sklenená flaška
s obalom

NOtes

Dámske/pánske tričko s
nápisom

plátené vrecko

poukážky v rôznej hodnote
kávičky (arabica, creama) - 250g,500g,1000g
a iné prekvapenia :)

Nákup je možný len osobne. V prípade, ak bude lockdown alebo
iné epidemiologické opatrenia, určite nájdeme spôsob, ako vám
vybrané darčeky doručiť. Zároveň odporúčame sledovať naše
sociálne siete:

kontaktcafe
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dobrovoľnícke ponuky
KONTAKT stále ponúka množstvo priestoru na vašu sebarealizáciu.
Do nášho tímu dobrovoľníkov hľadáme ľudí s kreatívnymi nápadmi,
ale aj šikovnými a ochotnými rukami, ktoré nám pomôžu
zmajstrovať čo treba. Ak by ťa niečo z tohto zaujalo, určite sa ozvi
riaditeľke Janke - 0907 079 142:
pracovník s mládežou (venovanie sa mladým ľuďom),
pomoc pri podujatiach/ párty (ich príprava, realizácia),
pomoc s webom a/alebo správou sociálnych sietí,
lezecký inštruktor (práca na lezeckej stene),
pomoc pri piatkových spoločenských hrách,
čašník/ čašníčka (dobrovoľnícka výpomoc v kaviarni),
alebo čokoľvek iné, v čom by si sa chcel realizovať.

OZNAM

Keď chcete vy alebo vaši priatelia
dostávať
pravidelne informačníky do svojich poštových alebo
emailových schránok, dajte nám o sebe vedieť:
0907079142, kontakt.kusnierikova@gmail.com.

SLEDUJTE nás ...

Okrem pravidelných správ v občasníkoch-informačníkoch vás
informujeme o novinkách, našich úspechoch aj prosbách aj na
sociálnych sieťach a na webe. Sledujte nás! :)

kontaktcafe
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www.kontaktcafe.sk

Požehnané
vianočné sviatky
vám praje
#kontaktcafé

