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Misijní základna King´s Kids ČR (YWAM)

VIZE:
Dlouhá léta toužíme najít místo, na 
kterém bychom mohli budovat misijní 
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: Úspěsně proběhla 
transformace spolku King´s Kids ČR na 
ústav King´s Kids ČR. Právnická osoba 
ústavu je nejlepší formou organizace 
pro budoucí provoz základny KK jak 
po legislativní, tak po účetní i praktické 
stránce.
Na podzim 2020 na celoevropské 
konferenci King´s Kids Int. nám byla 
vyjádřena podpora a příslib, že pokud 
tuto nemovitost získáme, bude oficiálně 
zařazena do celosvětové sítě základen 
YWAM.
Domluva s majiteli nemovitosti je nyní 
taková: po 15. srpnu 2021 se můžeme 
jako rodina (Krupičkovi) na základnu 
přestěhovat. Po 15. září 2021 bude 
podepsána předkupní smlouva a složena 
záloha na koupi nemovitosti. Zbytek 
částky potřebné na koupi nemovitosti 
bude rozdělen do měsíčních splátek po 
dobu 10-ti let. Pokud například složíme 
zálohu 2 miliony Kč, bude zbytek částky 
1,2 milionu Kč rozdělen do zmíněných 
měsíčních splátek. 
KK ČR bude moci používat základnu 
Podskalí pro své akce a účely. 

Pokud nám s tímto projektem máte na 
srdci jakkoli pomoci, tak nás prosím 
kontaktujte.  

Pro více informací o našem projektu a aktivitách nás prosím kontaktujte zde:
E-mail: frantisekk@slovozivota.cz �Tel.: 775 690 345����www.kingskids.cz


