
Výroční zpráva
za rok 2019



Do roku 2019 vstoupili někteří z nás modlitbou. Prožili tři celé
dny v tichu kláštera trapistů v Nových Dvorech. Díky pozitivním
ohlasům jsme se rozhodli obnovy v tichu organizovat pravidelně.
Letošní jsme prožili na poutním místě v Neratově. Následující,  v
roce 2021, bude v Kostelním Vydří.
Společnou modlitbu se zároveň snažíme stále více zapojovat do
naší nabídky.

KOMPAS míří rovnou mezi lidi

Především jsme změnili formát našich KOMPAS clubů na
modlitební setkávání. Snažíme se tvořit nové komunity po celé
republice a být s lidmi, kteří hledají společenství podobně
smýšlejících podnikavých křesťanů.



KOMPAS club

Neformální setkávání jsme proměnili v modlitební skupinky.
Doposud jsme se snažili v Olomouci a v Praze sejít čtyřikrát do
roka se zajímavým hostem. Nyní jsme vsadili na společné
slavení liturgie,  ztišení před Bohem a sdílení ve společenství.
Setkání jsme začali pořádat každé dva měsíce a po Olomouci a
Praze cluby nabízíme nově také ve Zlíně, v Brně a Ostravě. Na
konci roku 2019 jsme se rozhodli organizovat KOMPAS cluby
také v Jihlavě a Hradci Králové.
Zvolili jsme strategii,  kdy nejprve vytvoříme prostředí pro
setkávání a poté trpělivě budujeme komunitu a prosíme Ducha,
aby nám poslal ty,  kteří naši službu potřebují.



Pořádali jsme druhý ročník konference. V počtu řečníků jsme
mírně vyrostli.  V počtu účastníků jsme zůstali na srovnatelném
čísle oproti prvnímu ročníku. Bylo nás 180 včetně dětí.

Hlavní téma konference bylo Podnikání podle Ducha .  Inspiraci
jsme hledali u těch, kteří se věnují sociálnímu podnikání anebo
své podnikání vedou netradičním způsobem. Dva podnikatelé z
tvrdého byznysu svědčili o svém přístupu k podnikání s ohledem
na Boží vůli.  Zajímavá byla také nabídka workshopů.

Konference na Velehradě



Hned na začátek překvapil se svým workshopem prof.  Peter Tavel.
Všechny účastníky postavil do řady a rozdělil do skupinek. Poté
vytvořili vláčky a takto se několikrát prošli po Velehradě. Toto
cvičení,  vypadající spíše jako dětská hra, pomohlo účastníkům
poznat, jakou roli hrají ve svých týmech.

Mezi nejlépe hodnocené patří odpolední workshopy s
psycholožkou Denisou Zlevskou a manažerem Ondrejem
Sočuvkou. Denisa nabídla užitečný nástroj pro prevenci
syndromu vyhoření a řešení jeho dopadů. Ondrej nabídl
praktické a okamžitě využitelné tipy pro networking.
 
Většinu příspěvků jsme nahráli na video. Záznam najdete na
našem webu v záložce blog/video.



Duchovní obnova

Každoroční duchovní obnova na Vranově u Brna patří mezi naše
nejoblíbenější akce. Právě na Vranově se dáváme dohromady v
malých i větších skupinkách, otevíráme druhým své nitro a
sdílíme dobré i zlé.

Tentokrát nás doprovázel P. Miloš Szabo.
Promlouval k tématu života podle Ducha
svatého. Inspiroval se konkrétními
událostmi z Ježíšova života. Podle
hodnocení účastníků patřilo toto cvičení
mezi ty náročnější.

Na této společné fotografii je s námi biblista doc. Petr Chalupa z
Českého katolického biblického díla,  který pro nás celebroval
nedělní mši a s katechetkou Marií Klaškovou připravili pro děti
katechezi s biblickými postavičkami.



Přehled nabídky KOMPASu

Máme pestrou nabídku. Naši službu také rozšiřujeme a
inovujeme.

KOMPAS club - pořádáme v Brně, Hradci Králové, Jihlavě,
Olomouci,  Ostravě, Praze a ve Zlíně. Vždy v intervalu co dva
měsíce. V Ostravě každé druhé úterý v měsíci.
Semináře - vytváříme rozmanitou nabídku seminářů, které se
zaměřují na problematiku budování byznysu a osobní rozvoj s
ohledem na křesťanské hodnoty.
Duchovní obnova
Dny v tichu
Konference
Víkend pro táty s dětmi - naše nová akce, kterou chceme
nabídnout v létě roku 2020.
BASE CAMP - také nová akce, kterou připravujeme pro mládež
od 18 do 30 let.  Na campu se mladí setkají s významnými
osobnostmi z byznysu, politiky, církve aj.  Vinou epidemie
COVID-19 tuto akci musíme odložit na rok 2021. 
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Výkaz zisku a ztráty pro KOMPAS Křesťanský podnikatel,  z.s.
Ke dni: 31.  12.  2019
Sestaveno dne: 31.  3.  2020
Právní forma účetní jednotky: spolek
Předmět podnikání: pořádání duchovních cvičení a odborných seminářů

Označení
A. I.
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B. II.
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4.

B. III.
 

C.
D.

Náklady
Spotřeb. nákupy a nakupované služby (A.I.1.  azˇ A.I.6.) .
Spotřeba materiálu, energie a ostat.  neskladovaných dodávek
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Nákl.celk (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)
Výnosy
Přijaté příspěvky (B.II.2.  až B.II.4.)
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Výnosy celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní čin.
608

7
1

601
608

 
498
436

62
125
623

15
15

Hosp. čin.
0
0
0
0
0

 
0
0
0
0
0
0
0

Celk. čin.
608

7
1

601
608
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15

Údaje o darech a veřejných sbírkách:

Dárce
Empemont s.r.o.
Bártlová Šárka
Habovštiak Juraj
Valášek Tomáš
Navláčil stavební firma s.r.o.
ostatní drobné dary

Výše daru
80 000 Kč
80 000 Kč

2 000 EUR
44 000 Kč
30 000 Kč
152 023 Kč


