R E KO ND I ČNÉ CENTR UM
Milí partneri, radi by sme vás pozvali do spolupráce na Rekondičnom centre. Je to
projekt, v ktorom sa snažíme vytvoriť na Ranči v Kráľovej Lehote bezpečné miesto pre
ľudí v ťažkých životných situáciách a dať im príležitosť prísť na toto miesto bývať,
zapojiť sa do komunitného života a dobrovoľníckej služby, prijímať službu osobného
poradenstva a modlitby a znovu naštartovať svoj život. Mládež pre Krista – Slovensko
má desaťročné skúsenosti s poradenskou službou a naši poradcovia ročne poskytnú
približne 2,500 poradenských rozhovorov. Pre rozvoj tejto služby plánujeme kúpiť
a zrekonštruovať dve budovy, ktoré budú slúžiť ako ubytovanie a zázemie pre
Rekondičné centrum. Preto hľadáme finančných partnerov, ktorí by boli ochotní
podporiť túto víziu a pomôcť nám pokryť náklady na kúpu a rekonštrukciu týchto
budov.

Mládež pre Krista
Slovensko
Mládež pre Krista – Slovensko (MPKS) je občianske združenie, ktoré pracuje na
Slovensku už 23 rokov. Je súčasťou medzinárodnej organizácie Youth for Christ, ktorá
pôsobí v 121 krajinách na svete. Ako aj názov prezrádza, zameriava sa na prácu
s mladými ľuďmi. Víziou MPKS je priniesť premenu a obnovu do cirkvi a spoločnosti
na Slovensku podľa biblických hodnôt a princípov. Zamestnanci a dobrovoľníci
MPKS sú veriaci ľudia z rôznych kresťanských denominácií.
Viac o MPKS sa dozviete na www.mpks.sk .

Rekondičné centrum
Služba kresťanského poradenstva je dôležitou súčasťou činnosti MPKS už od roku
2007. Dnes náš tím poskytuje približne 1 500 poradenských rozhovorov za rok na
víkendových pobytoch Nová DNA Praktické Poradenstvo a v našich poradenských
centrách. Okrem toho príde každý rok pre rozhovor a modlitbu do poradenského
stanu na festivale CampFest asi tisíc ďalších mladých ľudí.
V tejto službe aplikujeme biblické princípy a pod vedením Ducha Svätého
sprevádzame ľudí hľadaním a prijímaním vnútorného uzdravenia, oslobodenia,
odpustenia a riešení problémov vo vzťahu s Bohom, s ľuďmi a so sebou samým.
Keďže potreba tejto služby je veľmi veľká a „pracovníkov je málo“, MPKS vedie
Školu kresťanského poradenstva Nová DNA. Je to dvojročný vyučovací program
v dvadsiatich víkendových seminároch, na ktorých vyučujeme praktické aspekty
služby kresťanského poradenstva. Za desať rokov existencie školy týmto
programom prešlo približne 600 ľudí. Mnohí z nich sú zapojení do našej služby alebo
slúžia poradenstvom vo svojich miestnych spoločenstvách.
Minulý rok sme spustili nový projekt –
Rekondičné centrum. Chceme vytvoriť
bezpečné miesto pre ľudí, ktorí sa
nachádzajú v náročnej životnej situácii
a jednorázové poradenské stretnutie pre
nich nie je efektívnou pomocou –
potrebujú dlhodobú pomoc. Rekondičné
centrum týmto ľuďom ponúka pobyt
v kresťanskej komunite, poradenstvo,
zapojenie do dobrovoľníckej služby
a priestor na osobný rast. V tejto chvíli
Rekondičné
centrum
pracuje
v improvizovanej verzii na Ranči
v Kráľovej Lehote, kde sa odohráva
mnoho ďalších akcií a služieb Mládeže
pre Krista. Ranč v Kráľovej Lehote je
konferenčné centrum s reštauráciou
a ubytovaním.

Počas celého roka tu prebiehajú
kresťanské
konferencie,
víkendové
školy, mládežnícke výlety a iné akcie.
Niekoľko
kresťanských
rodín
a zamestnancov býva v blízkom
susedstve Ranča. To vytvára dobré
podmienky pre ľudí, ktorí prichádzajú na
Rekondičné centrum. Momentálne však
môžu prísť len počas pracovných
týždňov od pondelka do piatku, kedy ich
vieme ubytovať. Cez víkendy sú naše
ubytovacie kapacity plné. Ranč sa cez
víkend zmení na rušné miesto plné ľudí
a stratí domácu a intímnu atmosféru,
ktorú má počas týždňa. V týchto
podmienkach nevieme ďalej rozvíjať
Rekondičné Centrum, prijať viac ľudí
alebo im ponúknuť dlhší ako 5-dňový
pobyt.

Vízia Rekondičného centra
Našou víziou je vytvoriť miesto, kam by ľudia mohli prísť na niekoľko týždňov alebo
mesiacov – na čas, ktorý je potrebný pre ozajstnú zmenu nie len v srdci a v duchu, ale
aj v charaktere a návykoch. Ľudí, ktorí prídu do Rekondičného centra, chceme v tomto
čase zapojiť do dobrovoľníckej služby a ponúknuť im pomoc, starostlivosť a učenícke
vzťahy. Túžime vidieť ľudí hlboko premenených Božou láskou a viesť ich v učeníctve
s ohľadom na problémy, ktorým čelia (psychické, duchovné, vzťahové, osobné,
sexuálne, závislosti, atď.)
Máme možnosť kúpy dvoch budov v blízkosti Ranča v Kráľovej Lehote za dobrú cenu
od štátneho podniku. Budovy potrebujú rekonštrukciu, ale stále je to pre nás menšia
investícia ako do stavby nových budov. Chceli by sme na tento účel vyzbierať sumu
287 000 €. V budovách zriadime ubytovanie pre hostí Rekondičného centra,
spoločenskú miestnosť a kuchyňu, miestnosti na poradenstvo a pracovné dielne a dva
samostatné byty pre zamestnancov ktorí sa o hostí rekondičného centra budú starať.
Časť budov bude tiež využitá ako ubytovanie pre návštevníkov akcií na Ranči
v Kráľovej Lehote, čo napomôže finančnej udržateľnosti budov a tohto projektu. Na
pozemku za budovami by sme chceli zriadiť gazdovský dvor so zvieratami (kone,
ovce, hydina).
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Rekondičného centra.

Ako sa môžete zapojiť?
Prosím, modlite sa za náš tím a za našu schopnosť kráčať pod vedením Ducha
Svätého a rozumieť Jeho vízii a plánom s nami. Ak by ste chceli túto víziu podporiť
finančne akoukoľvek sumou, alebo ak by ste sa chceli dozvedieť viac o vízii
Rekondičného centra a o službe Mládeže pre Krista – Slovensko, prosím, kontaktujte
nás na niektorej z nasledujúcich adries.

Ďakujeme za vašu podporu!

kontakt
Názov organizácie

Mládež pre Krista – Slovensko, združenie

Adresa

P.O. Box 45
080 01 Prešov
Web: https://www.mpks.sk/

Osoba zodpovedná za projekt Vlastislav Beňa
Národný riaditeľ Mládeže pre Krista - Slovensko
director@mpks.sk
Číslo bankového účtu

Naskenujte platbu zo Slovenska

IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 4444
Naskenujte platbu z Česka

