
19. – 21. október 2018
Hotel Biela Medvedica v Bystrej

Naši vzácni rečníci
Štefan Machajdík
Kouč a tútor Združenia D3, člen manažmentu a učiteľ Náboženstva a etiky Bilingválneho gymnázia
C.S. Lewisa. Spoluautor mentoringového programu D3. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s tvorbou
a realizáciou teambuildingov a zážitkových táborov pre teenagerov so zameraním na rozvoj
charakteru. Riaditeľ spoločnosti OIL Partner.

Jo Kilbry
Pochádza z Veľkej Británie, jej manželom je Steve (Američan) a majú tri úžasné deti. Na
Slovensku žijú 25 rokov a pracujú v rámci YWAM – Youth With A Mission. Chce pomôcť iným, aby
mohli prežívať Božiu prítomnosť hlbším spôsobom. Jo miluje aj tanec a kreativitu.

Zoltán Mátyus
Zoltán získal magisterský titul zo psychoterapie a resocializácie. Absolvoval psychoterapeutický
výcvik v logoterapii a existencionálnej analýze v Prahe. Už vyše 10 rokov sa venuje terapeutickej
praxi a stretáva sa napríklad so vzťahovými a výchovnými problémami, depresiami a panickými
stavmi. V poradenskej práci využíva aj prvky koučingu. Má bohaté skúsenosti aj s prácou
s teenagermi a so závislými. Pôsobil v detskom domove, v resocializačnom stredisku pre závislých
a na strednej škole ako školský psychológ.

Ivan Kotúček
Spolu s manželkou Stankou a dvomi dcérami žije v Brusne a pracuje ako dobrovoľník s misijnou
organizáciou YWAM. Absolvoval školu učeníctva a následne kresťanského poradenstva
v Austrálii. Zameriava sa na osobné a partnerské poradenstvo, pomáha ľuďom v oblasti vzťahov,
ale tiež prekonávať zranenia, závislosti a zápasy. Na srdci mu tiež leží posilnenie rodín
a povzbudenie mužov na ich ceste k pravej identite.

Martina Hargašová
So svojím manželom Jurajom a dvoma dcérami žije v Piešťanoch. Vyštudovala Katedru teológie
a katechetiky na UMB v Banskej Bystrici. Napísala autobiografiu pod názvom Realita s Bohom. Je
vedúcou Spoločenstva Prístav, predsedkyňou Viva Network, národnou koordinátorkou pre
mobilizáciu cirkvi v OZ Operácia vianočné dieťa. Je tiež zapojená v dvoch národných tímoch
ženských konferencií a to v OZ Abigail a konferencie Fiesta. Túži po tom, aby ľudia naplnili
poslanie, ktoré im určil Boh!

# Viva Network

Slovensko
Vás pozýva na konferenciu

pre kresťanských pracovníkov
s ohrozenými deťmi



O našej konferencii
Viva Network Slovensko je sieť kresťanov a kresťanských projektov,
ktoré sa venujú deťom v ohrození. Konferencia je zameraná predovšetkým
pre pracovníkov, ktorí pracujú s deťmi z detských domovov, rómskymi deťmi,
deťmi z náhradných rodín, postihnutými deťmi, zanedbanými deťmi.

Miesto konferencie: Hotel Biela Medvedica, v Bystrej
www.medvedica.sk, prihlásenie len cez Viva Network!
Cena pre dospelých: € 50.-, deti do 12 rokov € 30.-
V cene je zahrnutý konferenčný poplatok, ubytovanie, strava
a občerstvenie počas prestávok.

Program

Piatok 19. október 2018
16.00 – 18.00 Registrácia
18.00 večera
19.15 Privítanie a chvály
19.30 – 21.30 Boh nám dal Ducha sily, lásky a rozvahy Jo Kilbry

Sobota 20. október 2018
07.45 – 08.30 Raňajky
08.45 – 09.15 Spoločné chvály
09.15 – 10.30 Ako zostať „čerstvý“ v službe Zoltán Mátyus
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.15 Postmoderný svet mladých I. Štefan Machajdík

12.30 Obed
13.30 – 15.00 Osobné voľno,

neformálne stretnutia, networking
15.00 – 16.15 Tvorivé dielne/ hry tím

Individuálne modlitby Ivan Kotúček Jo Kilbry a tím

16.30 – 17.30 Postmoderný svet mladých II. Štefan Machajdík

17.30 – 18.30 Olympiáda tím
18.30 Večera
19.30 – 20.00 Chvály
20.00 – 21.30 Sila odpustenia Zoltán Mátyus

Nedeľa 21. október 2018
08.00 – 08.45 Raňajky
09.00 – 10.00 Nemusím mať strach, 2. Tim 1,7 Ivan Kotúček
10.15 – 11.45 Záverečný program - poslanie Martina Hargašová
12.00 Obed

Paralelne s hlavným programom prebieha program pre deti.

Majte prehľad – o projektoch a akciách na Slovensku

Držte sa kríža – postavte svoju prácu na Bohu.
Povzbudzujte stále viac a viac ľudí vo vašej cirkvi, zbore
a spoločenstve k modlitbám, pomoci a práci s deťmi v ohrození.

Vyzývame vás – k spolupráci s inými projektmi
a pracovníkmi, ktorí majú na srdci deti v ohrození.

Modlitba – v rôznych formách je kľúčovou časťou
konferencie a predovšetkým týmto spôsobom vás chceme
podporiť ako jednotlivcov, ale aj ako tím.

Tréning – využite možnosť trénovať seba aj celý
svoj tím v rôznych oblastiach podľa vašich potrieb
a záujmu.

Prezentujete sa – máte k dispozícii 3 minútovú prezentáciu
vášho projektu, kde môžete priblížiť ostatným svoj nápad,
myšlienku, program. Pripravte si informačné materiály,
fotografie a iné, ktoré môžete dať na stôl alebo na nástenku.

Porozumejte deťom – vnímajte ich potreby a reakcie na ne.
Na konferencii je pripravený zaujímavý program pre deti
od 6 rokov.

http://www.medvedica.sk
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