Св. Василије 2017.
Пројекат дугорочне стратешке визије и планирања
Благодаћу Божијом, мисија парохије Св. Василија Острошког се увећала од њеног
скромног почетка са само 30 породица 1997. године. Одбор за старатељство
развија дугорочни стратешки план развоја за све аспекте парохијског живота. Део
тог плана је да предложимо пројекат у три фазе током наредне три године који ће
укључити нову салу, реновирање постојеће сале да бисмо направили веће,
наменске учионице и проширили кухињу и позабавили се неопходним
поправкама објекта и терена. План ће кулминирати и укључити реновацију цркве
да би изгледала као православни храм, као и спољашње поправке у које спадају
бољи и шири паркинг и тротоари.
Идеја за пројекат у три фазе је резултат прикупљања информација чланова одбора
и стручњака у протеклих неколико година који су водили састанке са разним
кључним верницима који сарађују са Колом, припремом хране, образовним
програмима и различитим групама у цркви Св. Василија.
Историјат
Вером, вредним радом и решеношћу, број присутних у цркви Св. Василија се
увећао, те је 2016. године износио у просеку најмање 153 верника сваке недеље.
Из године у годину, образовне активности и програми се шире. Тренутно постоји
пет малих учионица које се користе и као складиште. Неопходне су веће поправке
паркинга, крова и 9 оригиналних HVAC система. Иако наша црква има капацитет
да смести 200 људи (седење) и још 100 (стајање), сала има капацитет за седење за
126 особа, што значи да не можемо да примимо све госте за редован недељни
ручак, велике празнике и догађаје као што су прослава Савиндана, црквене славе,
Бадње вече и других, јер када погледају у салу, не виде да има довољно места за
столом за њихову групу.
Да бисмо се позабавили овим тачкама и будућим потребама, Одбор за
старатељство Св. Василија Острошког тражи мишљење и увид верних поводом
будућег правца и циљева пројекта који је изложен у даљем тексту на основу
прикупљених информација. Од виталног значаја је утврдити подршку заједнице
цркве Св. Василија пре него што кренемо даље будући да одбор и комитет имају
конзервативни фискални приступ и пут у будућност. Иако је преостало још пуно
посла који треба да се обави да бисмо потпуно дефинисали детаље пројекта,
можемо са сигурношћу констатовати у овом тренутку да визија пројекта треба да
садржи следеће:
Циљ: Створити објекат и програме који ће служити садашњем и наредном
покољењу деце и свим нашим програмима/служењу:
● Прва фаза - доградња 7000 квадратних стопа: нова сала, просторије за
састанке / учионице, вишенаменска просторија, купатила, бина и магацин у
приближном износу од $ 1.700.000. Изградњом одвојене нове структуре
сместа ћемо се позабавити тренутним ограничењем простора уз
минимално нарушавање текућег парохијског живота. Нова зграда би имала
своје механичке компоненте и била би надограђена (везана) за постојећу
структуру. Имала би погодности које су неопходне за потпуну
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функционалност свих догађаја, укључујући додатна купатила доступна
хендикепираним особама, простор за састанке, учионице, опциони
отворени павиљон, бину, пружање угоститељских услуга и магацин.
● Друга фаза - Реновирање и проширивање постојећих учионица, обнова и
проширивање кухиње, купатила и канцеларијског простора што ће
приближно коштати 400.000 долара. Додатни простор у постојећој
друштвеној сали ће се користити за проширивање учионица како би
испуниле грађевинске и безбедносне прописе и омогућиле додатни простор
за састанке за разне парохијске организације и нове програме који ће бити
додати у будућности. Кухиња ће се такође проширити и обновити у циљу
испуњења најновијих противпожарних и безбедносних прописа. Парохијски
свештеник ће затим имати приватни простор који је погодан за састанке са
групама људи, парохијанима итд.
● Трећа фаза - Реновирање постојећег олтарског простора да би у њему био
присутнији византијски православни стил. Повећати паркинг за најмање
120 аутомобила. Ова фаза ће укључити промене у изгледу олтара, као и
решавања практичних аспеката паркирања, дренаже, спољашњег
осветљења и тротоара око читавог објекта. Процењени трошкови за олтар
би били 400.000 долара и за унапређење терена 500.000 долара.
Укупни трошкови се процењују на 3.000.000 долара у следеће 3 године.
Одбор за старатељство је усвојио конзервативни приступ за пројекат проширења.
Предлог је да се користи приступ „текућег плаћања“ (“pay as you go”) и планирано
је да имамо сва финансијска средства пре почетка следеће фазе да бисмо
елиминисали потребу за хипотеком.
Неке додатне ставке које треба да размотримо:
Нове/унапређене службе
● Омладинска служба
Недељна школа веронауке - Унапредити технологију и мултимедије у
постојећој настави веронауке у недељној школи по најновијем стилу
наставе и учење у наменским учионицама за све разреде. Иницирање
додатних мисионарских искустава младих као део програма.
Културно образовање – Понудити часове српског и фолклорни програм са
наменским простором и одговарајућим објектима за наставу.
Школа Светог писма на распусту – Да бисмо увећали учешће деце у
православном образовању као и да бисмо искористили нове објекте током
летњих месеци.
Образовање (веронаука) за одрасле - Наставити са часовима за одрасле и
додати групе за изучавање Светог писма током године и мисионарска
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путовања.
„Мама и ја“ седмична окупљања за активности и дељење идеја и за младе
родитеље са децом да би почела да се везују (за цркву) пре поласка у
недељну школу.
Могући додатни објекти за најам паркинга до проширених оближњих
штала који ће бити домаћин разних званичних локалних и националних
такмичења и повећати најам као у протеклих годину за рекламне и
филмске компаније, као и за будуће PGA голферске догађаје који се
одржавају у Conway Farms Country Club-у.
● Саветовалиште:
Приватни наменски простор за опште приватно и предбрачно
саветовалиште за све парове који планирају да се венчају у цркви Св.
Василија Острошког. Додатни програми за породице и парове могу
укључивати специјалне програме за међуверске парове, породице са малом
децом, самохране родитеље, удовице и удовце, итд.
● Служба посвећена старијим особама:
Организовати излете и активности за дружење наших старијих чланова.
Могуће запошљавање особља
● Хонорарни саветник за омладину/старије ради организације, комуникације,
маркетинга и регрутовања за организационе активности.
● Хонорарни координатор за интернет и друштвене медије.
План за прикупљање средстава
Циљ је да, уз унос што више верника, прецизирамо и приведемо крају визију да
бисмо постигли ове циљеве у приближном распону од 3.000.000 долара кроз
прилоге (финансијска обећања) током трогодишњег периода.
Склопили смо уговор са консултантом канцеларије за парохијски развој Грчке
архиепископије који може да помогне са проценом прикупљања средстава будући
да ова услуга тренутно није доступна у Српској православној епархији.
Сада је време да наставимо дело и жртву оних који су дошли пре нас. Подразумева
се да ће за то бити потребно истинско, великодушно давање свих наших
старатеља да бисмо кренули напред у будућност и тражили дар подједнаке жртве
који долази у свим различитим износима.
Приложен је предложени план размештаја (тлоцрт):
Прва фаза је доградња. Друга и трећа фаза су реновирање делова постојеће
структуре.
Свака фаза је независна и рад се може зауставити после било које појединачне
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фазе.
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