PROJEKT DOSTAVBA STŘEDISKA
Popis
Dostavba střediska zahrnuje dokončení spodní části střediska v prostorech stodoly ve třech fázích:


V první fázi se jedná o vstupní halu, předsálí a modlitebnu



Ve druhé fázi jde o postavení sociálek



Ve třetí fázi postavit prostory pro kanceláře a jinak účelové prostory

Modlitebna
Modlitebna je společenská multifunkční místnost o rozloze 100m2. Oficiální otevření předpokládáme do konce roku 2014. Měla by sloužit jako:


vyučující prostory programu, kde bude probíhat každodenní osobní a skupinové studium pro studenty



sál občasných akcí pro obyvatele Císařského (Hod beránka, koncerty, apod.)



zkušebna chválících kapel



sál pro nedělní shromáždění (ve Šluknově máme misijní stanici AC Varnsdorf a rádi bychom pravidelně jednou za 2 měsíce zde uskutečnili
shromáždění)



sál pro čtvrteční shromáždění stanice Šluknov

Vstupní hala


Vstupní hala bude novým vstupem pro studenty do střediska. Přes vstupní halu se bude chodit do modlitebny.



Zde budeme příští rok dostavovat příčku, aby vznikla oddělená šatna a botníky pro studenty.

Předsálí


V těchto prostorech se bude nacházet kavárna, jejíž součástí bude kuchyňka s možností posedět



Také se budou předělávat schody, současné jsou příliš strmé

Realizace


V srpnu 2013 jsme získali prostředky v hodnotě 20 000,- Kč na strop modlitebny díky pastoru Davidovi Cramer a jeho ženě Rhondě, kteří společně
s námi strop realizovali. Strop je ve fázi dokončení. Je třeba finální vrstvy sádry a vymalovat.



V květnu 2014 jsme získali prostředky v hodnotě 87 000,- Kč od Teen Challenge Dánsko. Finance byly využity na elektrifikaci, betony, omítky a štuky.
Kromě zakoupení zásuvek a vypínačů včetně zapojení elektrifikace v hlavním rozvaděči je vše hotové.



V červenci jsme získali od bratra Romana Buriana materiál na venkovní zateplení modlitebny. Zateplení bychom chtěli uskutečnit v průběhu měsíce
října.



V srpnu 2014 nám byla poskytnuta půjčka v hodnotě 100 000,- Kč od AC Varnsdorf (splatnost 2 roky). Díky půjčce se zakoupí zátěžový koberec do
modlitebny a dlažba na předsálí a vstupní halu



24. 9. - 26. 9. přijede tým z Olomouce a dokončí předsálí (stěny do lepidla, štuky)



V listopadu 2014 se bude realizovat topení včetně připojení nového (druhého) kotle, aby se mohla modlitebna vytápět. Stávající kotel je přetížený
a nezvládal by vytopit plochu v rozloze 140m2. Instalaci kotle a topení budou realizovat bratři z Těšínského sboru včetně pokrytí nákladů.

Budoucí sociálky


V současné době se zde nachází posilovna pro studenty



Po dokončení prostor modlitebny, předsálí a vstupní haly chceme zde vybudovat sociálky, které by sloužily pro střediskové účely a modlitebnu.
Předpokládané náklady jsou 200 000,- Kč

Projektová dokumentace

ŠATNA

VSTUPNÍ HALA

KANCELÁŘE

PŘEDSÁLÍ

MODLITEBNA
ÚČELOVÉ
PROSTORY

SOCIÁLKY

