
Zpráva o činnosti poradního odboru pro děti a rodinu (PODR)

pro 4. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Poradní odbor pracoval v roce 2018 ve složení: Marek Bárta, Ilona Havlíčková, Jakub Kašpar, Aleš
Mostecký, Ivana Potočková, Irena Pytlíková, Jana Žárská, Radim Žárský

Rádi mezi sebou uvítáme i další spolupracovníky. Prosíme proto představitele sborů, aby případné
vhodné adepty oslovili a k této práci povzbudili. Scházíme se na plánovacích schůzkách dvakrát
ročně a jinak jednáme prostřednictvím e-mailů.

Uskutečněné akce v roce 2018:
Setkání rodin s dětmi v Trutnově 13.5.2018
Začalo rodinnými bohoslužbami, které vedla sestra farářka Eva Halamová. Následovaly společné
chvíle u občerstvení a oběda. Poté se mohly děti vydat na stopovačku do lesa, anebo se účastnily
výtvarné dílny s Klárou Šikovou Lantovou na farní zahradě. Pro dospělé byla souběžně přednáška
Jindřicha Halamy na téma Rodina včera a dnes. Společně jsme se opět všichni sešli na divadelní
představení souboru Maminy Jaroměř s  názvem Noe, Jonáš a  ti  druzí.  Setkání bylo zakončeno
krátkou pobožností.

Víkend pro rodiny s dětmi v Bělči 5.-7.10.2018
Společný  pobyt  začal  páteční  večeří,  pobožností  Radima  Žárského  a  večerem  se  společným
povídáním.
V sobotu měl pobožnost Marek Bárta o pláči, děti natáčely ve skupinách youtuberská videa nebo
stavěly domečky a bunkry v lese,  zametaly žaludy ze střechy Pellarky nebo proháněly lodě po
rybníce.  Pro  dospělé  byla  dopoledne  beseda  s  psycholožkou  Evou  Martinákovou  na  téma
„Sebeobrana  křesťana  aneb jak  můžeme či  máme bránit  sami  sebe.“  A odpoledne  následovaly
ukázky fyzické sebeobrany od Nikolaje Martináka. V jídelně probíhalo zdobení perníčků, které pro
nás napekly sestry ze šonovského sboru s dobrovolnicemi z Dobré dědiny. Podvečerního bubnování
s Petrem Šušorem už se opět účastnili společně malí i velcí. Sobotní večerní pobožnost zaplnilo
promítání natočených videí, která je možné shlédnout díky odkazu na stránkách PODRu.
V neděli vedla rodinné bohoslužby v Třebechovicích farářka Rut Brodská. Setkání bylo zakončeno
obědem.

Na realizaci obou akcí jsme požádali o seniorátní mikrogrant, který nám byl schválen.
Rozpočet byl následující:
cestovní náklady manželé Halamovi (Jindřichovice pod Smrkem a zpět) .......................... 1.600,- Kč
dárek manželé Halamovi ........................................................................................................ 400,- Kč
cestovní náklady a honorář souboru Maminy Jaroměř ........................................................ 1.200,- Kč
cestovní náklady manželé Martinákovi (Vsetín a zpět) ....................................................... 2.700,- Kč
dárek manželé Martinákovi .................................................................................................... 400,- Kč
náklady na pobyt manželů Martinákových v Bělči ............................................................. 1.600,- Kč
honorář + cestovní náklady (Říčany u Prahy) Petr Šušor .................................................... 6.000,- Kč
CELKEM ........................................................................................................................... 13.900,- Kč

Plánované krytí nákladů:
A) Požadovaná výše podpory z grantového systému ............................................................. 12.400,- Kč
B) Vlastní prostředky žadatele ................................................................................................. 1.500,- Kč
C) Příspěvek obce či jiného subjektu .............................................................................................. 0,- Kč
D) Očekávané příjmy od účastníků projektu ................................................................................... 0,- Kč
E) Jiné příjmy .................................................................................................................................. 0,- Kč
F) Rozpočtové zdroje celkem ................................................................................................ 13.900,- Kč
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Skutečné náklady:
cestovní náklady manželé Halamovi (Jindřichovice pod Smrkem a zpět) .......................... 1.270,- Kč
dárky pro hosty a účinkující ................................................................................................... 744,- Kč
honorář souboru Maminy Jaroměř ...................................................................................... 1.300,- Kč
cestovní náklady manželé Martinákovi (Vsetín a zpět) ....................................................... 2.700,- Kč
náklady na pobyt manželů Martinákových v Bělči ............................................................. 1.992,- Kč
honorář + cestovní náklady (Říčany u Prahy) Petr Šušor .................................................... 5.200,- Kč
cestovní náklady Rut Brodská (Hradec Králové a zpět) ......................................................... 152,- Kč
materiál na perníčky a na jejich zdobení ................................................................................ 540,- Kč
CELKEM ........................................................................................................................... 13.898,- Kč

Skutečné krytí nákladů:
A) Podpora z grantového systému .......................................................................................... 12.400,- Kč
B) Vlastní prostředky žadatele ................................................................................................. 1.498,- Kč
C) Příspěvek obce či jiného subjektu .............................................................................................. 0,- Kč
D) Očekávané příjmy od účastníků projektu ................................................................................... 0,- Kč
E) Jiné příjmy .................................................................................................................................. 0,- Kč
F) zdroje celkem ..................................................................................................................... 13.898,- Kč

Vlastní prostředky žadatele máme z dobrovolné seniorátní sbírky. Díky této sbírce jsme také mohli
každému účastníkovi víkendu v Bělči přispět na ubytování částkou 100,- Kč / noc. Tuto podporu
vnímáme jako dobrou motivaci rodin k účasti na celou dobu setkání. Vzhledem k tomu, že se velmi
často jedná o rodiny početnější,  není  to zanedbatelná částka.  V roce 2018 jsme takto proplatili
příspěvek na ubytování v celkové výši 7.600,- Kč.

Na příští rok plánujeme:
12. května 2019 – Seniorátní den pro děti a rodiny v Šonově
4. - 6. října 2019 – Víkend pro děti a rodiny v Bělči

Děkujeme všem, kdo práci PODRu podporujete. A prosíme, abyste akce PODRu ve svých sborech
propagovali.  Někdo podobné akce sám vyhledává,  ale jiný potřebuje povzbuzení či  popostrčení
k účasti. Osobní pozvání bývá často tím nejlepším a vy je můžete zprostředkovat.

Ve Dvoře Králové n. L. Aleš Mostecký
10. října 2018 předseda PODRu
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