Květen 2020
Milí přátelé,
Měsíc se s měsícem sešel a je tu další pozdrav z Kolína. Moc mě těší povzbudivá slova vás všech,
kteří nějakým způsobem reagujete na naše řádky či příspěvky na sociálních sítích. Svědčí to o
tom, že službou dětem žijete, chcete být informováni včas a že o sobě chcete vzájemně
vědět.Podařilo se nám založit FB stránku a Instagram, kde se snažíme přinášet různé tipy, a
nápady, čím naši službu osvěžit. Není to nic, co byste museli zavádět, jdejen oinspiraci pro chvíle,
kdy nám zkrátka docházejí baterky a tušíme, „že by to něco chtělo.“
 Voláte po úpraváchwebových stránekODACu. Momentálně na nich pracujeme, je to však
mravenčí práce, především co se obsahu týče. Grafiku budeme řešit později.Momentálně
je v jednání jednotný vzhled stránek a služeb v celé Apoštolské církvi, takže se vyplatí si
počkat. To vše samozřejmě nedá zvládnout v jednom člověku, a tak s nadšením a radostí
doplnila náš tým Darina Dvořáčková z Kladna.
 Mezi další věci, které se rodí a vyvíjejí, patří jednotlivé části neboli buňky nového ODAC
týmu. Naši podporu a zájem bychom rádi věnovali těm z vás, kteří pracujete, nebo
vychováváte děti se speciálními potřebami (ADHD, PAS, ale nejen to). V tomto směru
obohatí náš týmDita Bubiková z Klášterce.
 Povzbudivou zprávou je, že máme pevný modlitební tým. Pokud vás něco trápí, někde
potřebujete duchovně krýt záda, podržet, nebo podpořit, neváhejte a napište. Ráda vaše
prosby předám do správných rukou.Další posily týmu představíme postupně.
 V neposlední řadě se chceme soustředit na kvalitní výukové materiály a pomůcky, aby se
vám s dětmi lépe pracovalo, ale také na vzdělávání pracovníků s dětmi. Březnový seminář
na téma homosexualita a gender se bohužel uskutečnit nemohl kvůli koronavirové
pandemii, ale snad vás může povzbudit tip na projekt Orange, který dokáže krásně
propojit prostředí církve a rodiny. Tento projekt jsme inzerovali v minulém dopise a nyní
připojujeme v závěru dopisu podrobnější informace od sestry JanyCmielové, která je jeho
největší fanynkou.
 I když to vypadá, že období karantény pomalu končí, mnozí stále fungujeme v „domácím
režimu“, co se týče vzdělávání dětí. Na stránkách GeoFunu najdete hlavně inspiraci na
geolokační hry, které zřejmě ocení milovníci výletů, průzkumníci přírody a okolí. Jedná se
o hry v outdoorovém prostředí,které využívají principů prožitkové pedagogiky. Mě ovšem
zaujalabiblická aplikace, kterou na stránkách taky najdete. Největší příběhy všech dob,
puzzle, kvízy pro školní děti a další věci vám nabídnou webové
stránkyhttps://www.schoolfun.cz/bible-ve-schoolfunu/





Po republice také už delší dobu funguje „kamínková výzva“. Ta spočívá v tom, že děti
mohou namalovat kamínek, z druhé strany napíší směrovací číslo a jen tak ho někde
položí. Na jednu stranu zábava na deštivé dny, na druhou stranu skvělá příležitost, jak učit
děti sdílet radost, štědrost a vlídná slova. Na kamínek nemusíte jen malovat, můžete
zanechat milý vzkaz nebo slova naděje a povzbuzení. Kamínek nálezce potěší a ten ho po
čase opět odloží na jiném místě.
Ať už milujete knihy od mládí, nebo jste právě období karantény využili ke čtení,měla
bych na vás jednu prosbu. Do týmu hledáme lidi, kteří rádi čtou a byli by ochotní
poskytovat tipy a recenze na knihy (o dětech, pro děti, o výchově, nebo i studijní
literaturu pro pracovníky s dětmi).

A nakonec? Jsem nadšená, když vidím, kolik z vás jste se vrhli do úplně nových věcí anatáčíte
nedělní programy pro děti. Se zaujetím vás sleduji a doháním tak roky, kdy jsem byla malá asama
jsem na nedělku nechodila. Nechci psát konkrétní jména, abych na někoho nezapomněla, ale
jste fakt skvělí! Vím, kolik práce a času natáčení zabere, mohli jste v tu dobu dělat cokoli jiného,
ale vy natáčíte. Díky!
Na závěr slíbené informace o projektu ORANGE:
Srdečně Vás zdravím,
jmenuji se Jana Ćmielová a už tři roky pracuji pro církev Element jako vedoucí služby NextGen.
Mám na starosti všechno, co v Elementu děláme pro děti a teenagery.Při hledání nejvhodnějších
materiálů jsme narazili na organizaci Orange, jejíž filozofie a materiály, které poskytují, se nám
moc líbí. Podstatou Orange je spolupráce rodiny a církve. Bůh stvořil rodinu, aby pečovala o
dětská srdce (to je červená barva) a stvořil církev, aby zářila světlem Ježíše (znázorněno žlutou
barvou). Něco velkého se může stát v našich srdcích, v srdcích děti, v srdcích příští generace, když
se církev a rodina spojí a budou pracovat společně (oranžová barva).
Materiály jsou připraveny pro dvě věkové skupiny (předškolní 3-7 let a školní děti 7-12 let)
propracované do detailů, jsou skvěle propojené, je radost s nimi pracovat. Každou neděli dáváme
rodičům karty, podle kterých mohou s dětmi na téma navázat doma. Důraz na spolupráci s rodiči
osobně považuji za největší a nejdůležitější přednost Orange. Pokud budete mít zájem, mrkněte
na stránku https://orange.element.cx. Jsem pro Orange velkým nadšencem a upřímně věřím, že
to stojí za to :) Moc ráda Vám odpovím na jakékoli otázky, neváhejte mě prosím kontaktovat na
emailu orange@element.cx.
Přeji krásné jarní dny a načerpání nových sil
a inspirace do služby dětem!
Snad už to brzo zase rozjedeme :)
Jana Ćmielová

