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1, základné informácie o organizácii, štruktúre orgánov
Carmel n.o. je nezisková organizácia založená 11. 9. 2012, a to rozhodnutím
Obvodného úradu Košice, odborom všeobecnej vnútornej správy pod č.
OVVS/23/2012.
Carmel n.o. je kresťanskou organizáciou, založenou pre potreby zboru
Reformovanej kresťanskej cirkvi v Sečovciach, ako aj širšieho okolia mesta
Sečovce. Organizácia má zastrešovať projekty misijnej a sociálnej starostlivosti
o ľudí v tejto lokalite, ako aj v spolupráci s Ondavsko-hornádskym seniorátom
Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC) na Slovensku. Zároveň funguje ako denné
centrum pre stretnutia ľudí rôznych vekových kategórii (deti, dorast, mládež,
mamičky s deťmi, páry a rodiny, seniori). Súčasťou organizácie je kaviareň
Carmel Café, oficiálne spustená bola pre verejnosť vo februári 2014. Väčšina
týchto
stretnutí
sa
organizuje
práve
v priestoroch
Carmel
Café.
V roku 2014 mala Carmel n.o. orgány v nasledovnom zložení (stav k 31.12.2014):
Členovia správnej rady:








Marianna Sláviková
Ľubomír Slávik (predseda)
Zuzana Brindová
Zlata Marcinová
Mária Brecková
Martin Virik
Pavol Gurbaľ

Riaditeľ (štatutárny orgán):


Zuzana Némethová

Revízor:


Jana Čačková

V priebehu roka 2014 sa konali celkovo tri stretnutia správnej rady (január, jún,
september).

2, Misijné aktivity v roku 2014

a, Misijná práca
Uvedená tabuľka chronologicky zaznamenáva misijné aktivity organizované
v priebehu roka 2014. Fialovou farbou sú označené stretnutia organizované
v spolupráci s Ondavsko-hornádskym seniorátom Reformovanej kresťanskej cirkvi
na Slovensku.

Akcie
CARMEL
Dátum
19. január
2014
1. február
2014
1. február
2014
15. február
2014

Carmel +
Ondavskohornádsky
seniorát
Stretnutie
Rečník
Pracovné
stretnutie pre
pracovníkov
so seniormi Dušan Brna
Stretnutie
párov a rodín Martin Virik
Otvorenie
Carmel Café
Rozhovor
pod lampou
Biblický
mládežnicky
výlet
Stretnutie
seniorov
Stretnutie
seniorov
Stretnutie
párov a rodín
Biblický tábor
deti
Biblický tábor
dorast

6.3. - 9.3.
2014
9. marec
2014
15. marec
2014
26. apríl
2014
3.8. - 9.8.
2014
10.8. 16.8.2014
28.8. - 31.8.
2014
Rodinný výlet
Vyučovanie
pre
pracovníkov
29.8. nedeľných
30.8.2014
besiedok
Biblický
19.9. - 21.9. mládežnicky
2014
výlet
9.november Stretnutie
2014
párov a rodín

Poče
t ľudí Miesto

Zodpovedná
osoba

25

Téma
Práca so
staršími v
našich
Sečovce zboroch
Sloboda vo
Sečovce vzťahoch

30

Sečovce

Martin Virik

12

o manželstve
(vrámci NTM
Sečovce 2014)
Virikovci

M.Sláviková,M.Brecková,
Hertnekyovci, Knežovci

60

Červenic Boží príkaz
a
nemá kaz

Ľ. Slávik

Ján Semjan ml.

27

Byster

M. Sláviková

Ján Semjan ml.

15

Sečovce

Martin Virik

25

Tušice

rôzne

55

Borda

rôzne

55

Borda

26

Borda

Z. Marcinová
Vzťah s
neveriacim
Virikovci
Aké je byť
doma v nebi? Ľ. Slávik
Aké je byť
doma v nebi? Ľ. Slávik
Z.
voľné
Némethová

Borda

Učme sa
dívať ich
očami

J. Géci, J. Brecko

18

37

Ľ. Slávik, M. Nagy, M.
Šikora, P. Gurbaľ
Radoslav Grega (Ecav)

21.december
Deti RKC a ECAV
2014
Vianočná hra Sečovce

Borda
85

30

Na hlbinu
Hriech v
Byster
rodine
Dnes ešte
Milhosto zapadá slnko
v,
nad
Sečovce Sodomou

Z. Marcinová
Virikovci
Z.
Némethová

M. Brecková
Ľ. Slávik
M. Sláviková
Z.
Némethová

Stretnutia párov a rodín (SPaR) sú stretnutia pre páry (žijúce spolu krátko aj
dlho), kde sa snažíme prostredníctvom zaujímavých prednášok, aktivít,
rozhovorov a modlitieb zisťovať:
-

Ako sa dopracovať k dobre fungujúcemu vzťahu
Ako budovať zdravé manželstvo a priestor pre rodinu na kresťanských
základoch
Ako nestratiť jednotu tak vo výchove detí, ako aj v rokmi skúšanom
manželstve
Ako komunikovať bez zbytočných zranení.

V minulom roku sme zorganizovali 3 stretnutia v Sečovciach, Tušiciach a Bysteri
a spoločný výlet na Borde.
Biblické tábory pre deti a dorast vychádzajú zo skúseností ľudí pracujúcich
s deťmi a dorastom dlhé roky. Podstatou sú námety z Biblie – príbehy, z ktorých
sa odvíjajú jednotlivé aktivity, hry ako aj celé zameranie táborov, doplnené
scénkami a hudobnými veršíkmi.
V auguste sa na Borde vystriedalo na 2 turnusoch spoločne takmer 60 detí.

Okrem väčších aktivít prebiehajú v priestoroch Carmel Café pravidelné stretnutia,
ktoré majú viac-menej aj misijný charakter v meste. Ide o tradičné Stretnutia
mamičiek

s malými deťmi (pravidelne, každý štvrtok) a detský klub s názvom

Clubook , čo sú biblické stretnutia detí na hrách a aktivitách vychádzajúcich
z biblických príbehov Starého zákona. Príbehy vyústia do tém, ktoré sú obsahom
letných biblických táborov organizovaných Carmel n.o.
Carmel n.o. hostila na konci roka aj seniorátne stretnutie mamičiek ECAV.

b, Diakonická práca
Carmel v roku 2014 naštartovala aj diakonickú službu zameranú na finančnú
podporu sirôt a detí zo sociálne slabých rodín. Podporujeme pravidelnými
príspevkami 3 deti a na vianoce sme zahájili aj projekt “Otvorená ruka” –
ktorého cieľom má byť dlhodobá podpora formou finančných príspevkov ale aj
formou hmotnej pomoci. Na uvedenom projekte spolupracujú pracovníci Carmel
a mamičky z našich pravidelných stretnutí. V čase adventu prebiehala aj zbierka
k projektu “Otvorená ruka”. Peniaze z nej poslúžili na zakúpenie hračiek,
oblečenia, školských a hygienických potrieb do vianočných balíčkov pre deti zo
sociálne slabších rodín alebo osirelé deti. Celkovo sme aj vďaka týmto finančným
darom l.,pripravili a odovzdali 21 vianočných balíčkov pre deti vo 8 rodinách. S
týmito rodinami chceme naďalej spolupracovať a podľa našich možností im
ponúknuť pomoc aj formou hmotnej pomoci – šatstva a pod.

3, Kaviareň Carmel Café a pridružené aktivity
Kaviareň aj misijné centrum má poskytovať prístrešie pre detských, mladých aj
starších návštevníkov. Je určená všetkým, ktorí hľadajú útulný a príjemný priestor
pre stretnutie, posedenie, oslavu, stíšenie sa, či len tak – pre vychutnanie šálky
dobrého čaju či voňavej čokolády. Kaviareň bola v roku 2014 otvorená denne od
14.00 do 20.00 hodiny. Prevádzka je oficiálne schválená Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky a poskytuje služby na základe živnostenského
oprávnenia č. OU-TV-OZP-2013/04588-2. Pre verejnosť začala fungovať
1.februára 2014.

a, Misia v kaviarni
Kaviareň okrem svojej bežnej prevádzky poskytuje svoje priestory pre rôzne
druhy stretnutí – zborové biblické hodiny, nedeľnú besiedku, konali sa v týchto
priestoroch koncerty na podporu misijných aktivít (4x) , literárne posedenie(1x) ,
tvorivé dielne pre deti aj dospelých (14x). Priestory kaviarne sa využívali aj na
rodinné stretnutia a oslavy (6x) a rôzne pracovné schôdze (3x). Organizovali sme
Deň detí a tiež Zborový deň.
Na konci roka sa v kaviarni spustila nova služba – a to požičiavanie kníh, k čomu
slúži novozriadená malá knižnica. Požičiavané knihy sú majetkom zboru RKC v
Sečovciach, prípadne darované fyzickými osobami. Knižnicu bude prevádzkovať
Carmel n.o., na základe evidencie kníh a vypožičiavacieho poriadku Carmel n.o.

b, Práca v kaviarni
Od začiatku februára, kedy bola spustená kaviareň, sa postupne v priebehu roka
2014 vystriedalo pri obsluhe niekoľko mladých ľudí, pracujúcich na základe
pracovnej dohody alebo brigádnikov – študentov. Ku koncu roka zamestnávala
Carmel n.o. 1 pracovníka na dohodu a 3 študentov na brigádnicku dohodu pre
študentov.
V Carmel je okrem ponuky nápojov prezentovaná aj práca na tvorivých dielňach.
Výrobky sa dajú zakúpiť v prevádzke. Tiež na základe komisionálnych zmlúv
vystavujú a predávajú v prevádzke rôznu bižutériu a drobné doplnky Ing. Mária
Hredzáková pod značkou Barut a Ing. Katarína Timková pod značkou Kana.
Predaj týchto výrobkov dotvára atmosféru kaviarne. Carmel sa spolu s týmito
predávajúcimi zúčastnil aj predajnej akcie počas Dní mesta Sečovce, v júni 2014.

4, finančná správa za rok 2014

a, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Príjmy neovplyvňujúce základ dane

13 977,95

Dary – príspevky

8 811,74

Tábor

3 668,88

Rodinný výlet

67,30

Dielne

9,00

Príspevky z iných stretnutí

306,34

Stretnutia párov a rodín

427,49

Otvorená ruka

103,31

2 % z dane

583,89

Príjmy n.o. – celkom

13 977,95

Výdavky ovplyvňujúce základ dane

720,25

Výdavky neovplyvňujúce základ dane

6 290,81

Otvorená ruka

109,00

Tábor

3 792,15

Dielne

150,93

Rodinný výlet

68,25

Prevádzkové náklady

1 447,08

Podpora sirotám

500,00

Príspevok RKC Sečovce za r. 2013

143,40

Iné

80,00

Výdavky n.o. – celkom
Rozdiel

7 011,06
+

6 966,89

b, KAVIAREŇ
Príjmy neovplyvňujúce základ dane

65,00

Príjmy ovplyvňujúce základ dane

4 093,30

Príjmy za predaj tovaru

3 780,90

Príjmy za predaj galantérie (Sashe)

312,40

Príjmy kaviareň – spolu

4 158,30

Výdavky neovplyvňujúce základ dane

68,00

Výdavky ovplyvňujúce základ dane

11 142,91

Tovar a suroviny

2 311,20

Prevádzkové náklady

2 351,21

Materiál – galantéria

395,12

Služby iné

627,22

Mzdové výdavky – K.Timková

2 928,85

Čisté mzdy ostatných pracovníkov

1 836,46

Daň z príjmov zo závislej činnosti

81,73

Zdravotné poistenie

171,15

Sociálne poistenie

439,97

Výdavky kaviareň – spolu

11 210,91

Rozdiel (základ dane)

-7 052,61

ZÁVEREČNÉ VYÚČTOVANIE
Počiatočný stav 1.1.2014

1 388,37

Príjmy (nezisková org. + kaviareň)

18 136,25

Výdavky (nezisková org. + kaviareň)

18 221,97

Zostatok

1 302,65

5, plán aktivít pre rok 2015

a, Plán misijných aktivít a diakonie
Carmel n.o. plánuje v nasledujúcom roku organizovať 2 turnusy letných biblických
táborov na Borde. Rovnako sa podľa možností radi zapojíme do aktivít
organizovaných Ondavsko-hornádskym seniorátom RKCS, ako sú biblické
mládežnícke výlety, vyučovania a prípravné stretnutia pre pracovníkov s deťmi,
mládežou, či staršími ľuďmi.
Chceme pokračovať v rozvoji diakonickej práce, predovšetkým v pomoci sociálne
slabším rodinám v meste Sečovce, s ktorými sme nadviazali spoluprácu na konci
roka 2014. Radi by sme zorganizovali bázare oblečenia, kde pozveme rodiny, aby
si bezplatne mohli vybrať potrebné oblečenie či iné veci.

b, Plány v kaviarni
Začiatkom roka 2015 (v mesiacoch február – marec) je plánovaná rozsiahla
rekonštrukcia vedľajšej miestnosti kaviarne. Podľa našich možností by sme chceli
postupne upravovať priestory vonkajšej terasy a vstupu do kaviarne. Chceme
dokončiť a začať naplno prevádzkovať knižnicu a čitáreň s ponukou kvalitnej
literatúry.
Naďalej chceme kaviareň otvárať novým ľuďom v meste a okolí a tiež ponúkať
priestory na rôzne akcie, rodinné oslavy, koncerty, umelecké posedenia
a samozrejme tvorivé dielne pre rôzne vekové kategórie. Tiež poskytovať
priestory kaviarne pre cirkevné podujatia, stretnutia, schôdze, zborové aktivity
rôzneho druhu.

V Sečovciach, dňa 30.3.2015

Zuzana Némethová
Riaditeľka

Ľubomír Slávik
Predseda správnej rady

