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Milí přátelé a spolupracovníci na Božím díle
Chtěli bychom vám ze srdce poděkovat za vaši finanční
podporu. Víme, že mnozí z vás k finanční obětavosti přidávají
také modlitby, a velmi si toho vážíme.

Jak jsme s finančními prostředky hospodařili?
Dary z ČR na službu DM v ČR
Dary ze zahraničí na službu DM v ČR
Příjmy ostatní

1 954 000 Kč

Kurzy EVD 1

2

20 vyškolených učitelů

70 300 Kč

Konference

2

1 klasická, 1 on-line

Jiná školení a semináře

4

87 účastníků

212 400 Kč

Dary z ČR na službu DM v Bosně a Hercegovině

87 300 Kč

Dary z ČR na službu br. Czesława Bassary

12 000 Kč

Dary z ČR na Knížky beze slov pro Afriku (projekt CEF)

11 200 Kč

Celkové příjmy

2 347 200 Kč

Celkové výdaje (bez odpisů majetku)

2 250 300 Kč

Služba DM byla poznamenaná pandemií koronaviru
Covid-19, tak jako mnoho jiných činností v naší zemi. Přesto
děkujeme Bohu za to, co jsme z jeho milosti mohli vykonat
a co jsme se naučili:

Přímá práce
5 korespondentek
(3 internet, 2 dopisy)

125 aktivních dětí

17

1 663 přístupů

Letní příměstské tábory

5

169 dětí

Letní pobytové tábory

3

70 dětí

Akce se stavebnicemi Lego

5

171 dětí

Korespondenční kurzy
Videa pro děti na YouTube

Děti, které přijaly Krista

13 dětí

Literatura
Nové tituly pro učitele

9

manuály k lekcím, tábor. programy

Nové tituly pro děti

2

letáčky k tématu koronaviru

Stažené výukové texty

Příměstský tábor v Litoměřicích

Tábor DM v Široké Nivě

Vzdělávání

1218

English camp v Příboře

Další služba
•
•
•
•
•
•
•

Kluby dobré zprávy
služba v dětských domovech
služba v mateřských školách
modlitební skupinky, modlitební dny za službu dětem
Iniciativa Lk 10, 2 (modlitební zápas za nové pracovníky
Dětské misie v ČR a ve světě)
návštěvy sborů a kazatelů
podpora sborů a církví v práci s dětmi

„…a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá,
nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří
k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.
Jsme spolupracovníci na Božím díle.“
(1 Korintským 3, 7-9a)
Vaše štědrost nám umožnila pokračovat ve službě nesení
evangelia dětem v ČR. Nevíme, co nás čeká v roce 2021, ale
těšíme se, že se opět spolu s námi do tohoto potřebného úkolu
s radostí pustíte prostřednictvím modliteb a finančních darů.

Zbyšek a Renáta Šikulovi
Ľubomír Čermák
Daniel Fér
Petr a Věra Brahovi

Kurz EVD 1 ve Vysokém Mýtě

