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INŠTITÚCIÍ?
Sme platformou spolupráce
kresťanských organizácií, aby sme
vnášali do spoločnosti zrozumiteľným
spôsobom kresťanské hodnoty
a princípy
Neformálne fungujeme od roku 1996,
ako občianske združenie od roku 2004
Združujeme 60 inštitúcií
a spolupracujeme
s vyše 50 inštitúciami
V roku 2019 sme oslávili 15. výročie
svojej existencie a chceme
pokračovať v budovaní FKI
ako stabilnej a profesionálne
fungujúcej strešnej organizácie
so zabezpečeným udržateľným
rozvojom. Prijali sme novú
komunikačnú stratégiu, v rámci
ktorej sme zmenili logo, aby bolo
moderné a svieže.

NAŠE
TÉMY
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PAMÄŤ
A ĽUDSKÉ
PRÁVA
Garantovanie ľudských práv je pre nás
späté s uchovávaním dejinnej pamäti.
Väčšine dnešných mladých realita
komunistickej minulosti takmer nič
nehovorí. Chýba im historická pamäť
a nevedia kriticky posudzovať súčasnú
realitu.
V roku 2019 sme preto popri
samotnej pripomienke Sviečkovej
manifestácie (SM) 25. marca pripravili
aj workshop s názvom Nech plameň
SM horí ďalším generáciám.
Spoločne s mladými sme hľadali spôsoby,
ako priblížiť nadčasové posolstvo SM
mladej generácii. Workshopu sa zúčastnili
aj významné osobnosti SM František Mikloško, jej oficiálny zvolávateľ
v roku 1988, a Ľudmila Tollarovičová,
„žena v modrom“. Mladí vymysleli motto

„Sviečky stále horia ... “

František Miloško, 24. marca 2019,
pri pamätníku SM:
„Zostaňme optimistami! Komunizmus
sa zdal neporaziteľný, a predsa v jednej
chvíli padol ako domček z karát. Máme
dôvod byť optimistami, že pokiaľ
si udržíme svoju vieru, pokiaľ budeme
verní odkazu našich otcov, dovtedy
sme neporaziteľní.
A to platí aj pre Európu. Európa je
miláčikom Božím. Žiadny kontinent
neoslávil tak Pána Boha, ako Európa –
vedou, umením, kultúrou. Samozrejme,
sloboda prináša aj zlyhania, ktoré
sprevádzali dejiny Európy. Pokiaľ si
Európa udrží vieru – a je možné, že
v týchto krušných časoch ju práve
znova nájde, v tom zneistení,
v tlakoch, ktoré prichádzajú – a budeme
iba jednoducho poslami viery a nádeje,
ako nás k tomu vyzýva aj pápež – potom
budeme môcť iba povedať, že žijeme
krásny čas.
Musíme sa poďakovať
Pánu Bohu, že pre túto úžasnú dobu
sme sa narodili a pre túto dobu máme
vydať svedectvo.

Takže, milí priatelia, víťazstvo
je definitívne naše!“

DEŇ RODINY

DEŇ
RODINY
15. mája je Medzinárodný deň rodiny,
ktorý v roku 1993 vyhlásilo Valné
zhromaždenie OSN. Od roku 2009
FKI na Slovensku koordinuje Deň rodiny,
v roku 2019 pod mottom: “V obci i meste
rodina na prvom mieste”. Konal sa
na 34 miestach na Slovensku a zúčastnilo
sa ho viac ako 30 tisíc ľudí.

Deň rodiny 2019: Levoča, Tesárske Mlyňany, Svit,
Michalovce, Abrahám, Nové Zámky, Brehy, Smižany,
Banská Bystrica, Trenčín, Nitra, Sigord, Žilina, Pezinok,
Košice, Trnava, Bratislava-Rača, Púchov, Hruštín, Báhoň,
Oravská Lesná, Poprad, Novoť, Žehra, Kostolná
pri Dunaji, Zákamenné, Malacky, Dolný Kubín, Gelnica,
Piešťany, Ružomberok, Považská Bystrica, Plavnica
a Bardejov-Mihaľov.

Okrem tradičných osláv Dňa rodiny sme
aj tento rok zorganizovali medzinárodnú
konferenciu venovanú rodinnej politike
pod názvom “Samospráva pre rodinu”.
Odborníci z Talianska, Rakúska, Čiech
i zo Slovenska predstavili úspešné
projekty, ktoré poukázali na význam
a možnosti lokálnych komunít, obcí, miest
a regiónov pre vytváranie prorodinnej
klímy a zároveň vytvorili priestor pre
sieťovanie celoslovenských a lokálnych
aktérov. Iniciatívny v tomto smere je najmä
Žilinský a Prešovský kraj.
„Naším úmyslom je motivovať komunálnych
a regionálnych politikov, aby dobro rodín
bolo na prvom mieste v ich činnosti”,
vysvetľuje Tomáš Kuzár, predseda FKI.
„Veríme, že sa nové užitočné projekty
podarí rozbehnúť aj na Slovensku“,
dodáva člen predsedníctva FKI
a koordinátor rodinnej problematiky
Ján Fabičovic.
Sme vďační, že tak ako pri Sviečkovej
manifestácii, aj pri konferenciách o rodine
môžeme dlhodobo spolupracovať
s Nadáciou Konrada Adenauera (KAS).
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SOCIÁLNA
SOLIDARITA
„Považujeme stále za dôležité
a potrebné hovoriť aj na Slovensku
o chudobe a jej odstraňovaní“, hovorí
dlhoročná predsedníčka a súčasná členka
predsedníctva FKI, Katka Hulmanová, ktorá
koordinuje sociálnu oblasť. Preto
v súvislosti s Medzinárodným dňom
za odstránenie chudoby FKI organizuje
Veľtrhy sociálnych aktivít.
V roku 2019 ich zorganizovalo v Poprade
a v Prešove. Chce tak hmatateľne priblížiť
ľuďom sociálne iniciatívy v prospech tých
ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi alebo
v existenčných problémoch a potrebujú
pomoc.
FKI sa snaží vplývať na sociálne cítenie
verejnosti s poukazovaním na problémy
chudoby a iných sociálnych ťažkostí tých,
ktorí akýmkoľvek spôsobom strádajú.
Ale sú tu súčasne aj tí, ktorí
sa angažujú a majú v sebe lásku
a obetavosť.

ZAHRANIČNÁ
SPOLUPRÁCA

FKI je od roku 2006 členom Európskeho
laického fóra (ELF), kde v súčasnosti spolu
s Radou KBS pre laické a apoštolské
hnutia reprezentuje združenia laikov
na Slovensku. V roku 2018 bol do
riadiaceho výboru ELF zvolený Pavol
Kossey, podpredseda FKI, pričom v istom
zmysle zastupuje aj laické organizácie
zo strednej a východnej Európy, keďže
ostatní členovia výboru sú zo západnej
Európy. ELF organizuje v párnych rokoch
tzv. študijné zhromaždenia a v nepárnych
sa stretávajú predsedovia strešných
národných organizácií.
Na jún 2020 bola naplánovaná téma
študijného stretnutia v Madride
„Každodenný život je všetko, čo máme“.
Cieľom bolo povzbudiť vedomie laikov
v Európe, že ich najsilnejším prínosom
pre spoločnosť je prinášanie žitej viery
do všetkých sfér spoločnosti – do
rodinného života, pracovného prostredia
i celej občianskej a politickej spoločnosti.
Dôležitým prostriedkom pri prehlbovaní
viery dnešných Európanov sú i malé
spoločenstvá. Pre koronakrízu sa
stretnutie presunulo na rok 2021.
Ďalšou oblasťou medzinárodnej spolupráce
je účasť na projekte PRORURE, v rámci
ktorého sa stretávajú zástupcovia
kresťanských vidieckych iniciatív z 10 krajín
Európy. Plodom tejto spolupráce je rodiace
sa hnutie Kresťan na vidieku.

INICIATÍVA
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KRESŤAN
NA VIDIEKU
Chceme pomôcť udržať a prehĺbiť
kresťanský život na vidieku a prispievať
k tomu, aby mali ľudia možnosť žiť dobrý
život na vidieku. Chceme informovať,
inšpirovať, vzdelávať, prepájať ľudí
a súčasne ponúkať riešenia pre
sebestačnejší život na vidieku.
Naše základné hodnoty sú kresťanská
láska, angažovanosť, inovatívnosť,
spolupráca a trvalá udržateľnosť.
V roku 2019 sme pripravili 4 semináre
- v Spišskej Sobote, v Drienici
pri Sabinove, v Zuberci a v Bernátovciach
pri Košiciach - na ktorých si 80 odborníkov,
politikov ale i bežných ľudí vymieňalo
pohľady, ako sa môžu kresťania angažovať
pri rozvoji života na vidieku. Podarilo sa
nám rozbehnúť webovú stránku
www.krestannavidieku.sk, facebookovú
skupinu Kresťan na vidieku a záujemcovia
sa môžu prihlásiť na odoberanie newslettra,
ktorý informuje o aktuálnom dianí
a o ponukách.

Ukazuje sa, že ľudia majú najväčší záujem
o podporu miestneho zamestnania (najmä
rodinné farmy), ekológiu v duchu encykliky
pápeža Františka Laudato si, o formáciu
a vzdelávanie a zdieľanie dobrých,
inšpiratívnych riešení pre obce, či farnosti.
Naším najbližším cieľom je vytvoriť
udržateľné nástroje na vzájomnú
komunikáciu, vzdelávanie, spoluprácu
a zdieľanie riešení.
V priebehu roku 2020 chceme založiť
hnutie, kde sa budú môcť združovať
kresťania žijúci na vidieku, ochotní
angažovať sa vo svojej obci, komunite,
spoločenstve.
Sme vďační, že v tejto oblasti máme
solidárnu pomoc cez nemecké organizácie
RENOVABIS, Katolícke hnutie ľudí vidieka
(KLB), či Nadáciu Hansa-Seidela (HSS).

Z NAŠICH
MEDIÁLNYCH
VÝSTUPOV
Začiatkom roku bola v Rádiu LUMEN
a v televízii TV LUX predstavená iniciatíva
Kresťan na vidieku.
https://www.lumen.sk/archiv-play/105823

V nedeľu 17. marca 2019 sa v relácii
Hosť Dobrého rána na Rádiu Slovensko
s moderátorom Štefanom Chrappom
rozprával o FKI jeho podpredseda Pavol
Kossey.
http://slovensko.rtvs.sk/relacie/host-dobreho-rana/190519/pavol-kosey

V decembri 2019 sme si pripomenuli
15 rokov existencie FKI a diskutovali
aj o plánoch do budúcnosti
na Rádiu LUMEN
https://www.lumen.sk/archiv-play/117443

ĎALŠIE
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ĎALŠIE
INICIATÍVY
Ako predstavitelia kresťanského tretieho
sektora sme vyzvali občanov, aby využili
svoje právo ovplyvniť vývoj našej krajiny
a aby podporili na post prezidenta SR
Františka Mikloška.
Iniciovali sme petíciu na podporu
uznesenia o pomoci prenasledovaným
kresťanom a iným náboženským
komunitám, ktorú podpísalo takmer 8 tisíc
občanov a ktorú NR SR 10. septembra 2019
schválila.
Snažili sme sa pomôcť odstrániť
nespravodlivosť, ktorá vznikla
interpretáciou výsledku volieb do
Európskeho parlamentu. Zvolená
poslankyňa za KDH, Miriam Lexmann,
mala byť hneď od začiatku v Európskom
parlamente. V dôsledku chybne
nastaveného volebného zákona musela
však čakať pred bránou parlamentu
na uskutočnenie brexitu. Napísali sme list
predsedom Európskej rady, Európskeho
parlamentu a Európskej komisie, ktorý
podpísalo dvadsať občianskych združení.

Fórum kresťanských inštitúcií už tradične
okolo 17. novembra zvoláva svoje valné
zhromaždenie. 15. novembra 2019 po jeho
pracovnej časti sa večer za prítomnosti
asi 70 hostí uskutočnilo slávnostné valné
zhromaždenie. Odovzdali sme na ňom
ocenenie Vy ste svetlo sveta manželom
Ďurikovičovcom, zakladateľom Hnutia
kresťanských rodín, a Jánovi Benčekovi
in memoriam, zakladateľovi Združenia
kresťanských seniorov.
Atmosféru večera umocnilo moderovanie
Štefana Bučka a spev i hudba v podaní
Adrieny Bartošovej a Pavla Berezu.
Ocenenie i samotný večer má za cieľ
povzbudiť ľudí k životu podľa
viery a k odvážnemu kresťanskému
svedectvu na verejnosti.
V roku 2019 sme si pripomenuli 15 rokov
našej oficiálnej existencie. 8. decembra
2004 prípravný výbor v zložení
prof. Dr. Anton Hajduk, Dr.Sc., RNDr. Emília
Bordáčová a Ing. Katarína Hulmanová
podal na Ministerstvo vnútra SR žiadosť
o registráciu občianskeho združenia Fórum
kresťanských inštitúcií. V rámci KBS sa ho
ujal otec biskup Rudolf Baláž. Dnes je naším
„patrónom“ gréckokatolícky bratislavský
biskup Mons. Peter Rusnák.

PODPORTE
NAŠE SPOLOČNÉ
POSLANIE
IBAN: SK09 0200 0000 0019 9727 9158
VÚB Banka | SWIFT BIC: SUBASKBX

ĎAKUJEME.

Sme hrdí na naše korene a chceme ich ďalej rozvíjať!

Na obrázku sú účastníci valného
hromaždenia FKI, keď v októbri 2006
čestné členstvo (predchodca ocenenia
„Vy ste svetlo sveta“) bolo udelené Marte
Marsinovej, Vladimírovi Juklovi a Silvestrovi
Krčmérymu (pre zdravotné obmedzenia
nemohol byť prítomný).

NAŠE PRÍJMY
A VÝDAJE ZA ROK 2019

-8 190 €

ERAZMUS + PRORURE

RENOVABIS ELF

-22 329 €

7 332 €
-7 091 €

ROZVOJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE

-4 180 €

KRESŤAN NA VIDIEKU

-8 037 €

VEĽTRH SOCIÁLNYCH AKTIVÍT

-2 056 €

24 169 € 4 000 €

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

KONRAD ADENAUER STIFTUNG
2 304 €

RENOVABIS KNV

HANNS SEIDEL STIFTUNG
5 214 €

DEŇ RODINY

13 488 €

SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA

6 824 €

VLASTNÉ ZDROJE

PRIJATÉ 2%

PRÍJMY: 63 332,31 EUR

VÝDAJE: 51 885,64 EUR
Pozn.: Príjmy v rámci projektov RENOVABIS sú určené aj na čerpanie v budúcnosti.

“

“

ABY BOLO
KRESŤANOV
V SPOLOČNOSTI
LEPŠIE POČUŤ.

