
PROJEKT 
PODSKALÍ

Misijní základna King´s Kids ČR (YWAM)

VIZE:
Dlouhá léta toužíme najít místo, na 
kterém bychom mohli budovat základnu 
King´s Kids v ČR.

Na podzim roku 2018 jsme zjistili, 
že je na prodej nemovitost v blízkosti 
Olomouce, která je velmi vhodná pro 
naše aktivity. 

Po zralé úvaze bychom chtěli tuto 
nemovitost koupit a přestěhovat se tam. 

Abychom mohli objekt koupit, 
potřebujeme částku v řádech miliónů 
korun. Prosíme proto touto cestou 
o finanční podporu. 

Základna KK ČR bude oficiálně 
zařazena do sítě podobných základen 
celosvětového hnutí YWAM (Youth 
With A Mission) a bude sloužit 
mezidenominačně k těmto účelům:

- Misijní a tréninkové tábory KK
- Rodinné tábory a víkendové aktivity 
  pro všechny generace
- Programy v rámci Preteens strategy
- Zázemí pro zahraniční misijní týmy 
  KK a jiných organizací 
- Biblické školy a semináře 
- Celoroční aktivity pro děti a mládež 
- Misijní příležitosti a zázemí pro 
   zahraniční misionáře
- Individuální služba rodinám
- Odpočinkové pobyty pro služebníky

PLÁN:
Květen 2020:              
Transformace spolku King´s Kids ČR na 
ústav King´s Kids ČR. Ustanoven ředitel 
ústavu a nová správní rada. (ústav: 
právnická osoba, dříve známá jako 
obecně prospěšná společnost)

Červenec 2020:                           
Složení vratné zálohy 2 miliony Kč 
a podepsání předkupní smlouvy se 
stávajícími majiteli. 

Červenec 2020 – červenec 2021:       
KK ČR bude moci používat základnu 
Podskalí pro své akce a začne ji 
prakticky připravovat pro svoje účely. 
Celý rok bude probíhat fundraisingová 
kampaň za účelem získání prostředků 
na koupi  nemovitosti. Během tohoto 
období je potřeba získat dalších 2,5 
milionu Kč na celkovou kupní částku 
4,5 milionu Kč.

Na podzim 2020 na celoevropské 
konferenci King´s Kids International bude 
základna Podskalí ofociálně představena 
jako budoucí základna KK ČR 
a zařazena do sítě základen YWAM.

Červenec 2021:  
KK ČR koupí základnu Podskalí. Rodina 
Krupičkova se přestěhuje na základnu. 
Bude zahájen celoroční provoz základny.

Pro více informací o našem projektu a aktivitách nás prosím kontaktujte zde:
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