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Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou
výroční zpráva Evangelizačního centra M.I.S.E.
za rok 2014.
Uvědomujeme si, stejně jako v minulých
letech, že jen z Boží milosti jsme v roce 2014 mohli
ujít společně další úsek cesty, která je zaznamenána
v této výroční zprávě. Není to z nás. On je ten, který
v nás působí, že chceme a činíme, co se mu líbí:
Neboť je to Bůh, který ve Vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí.
Fp 2:13.
Věřím, že každý, kdo je zapojen do příprav a realizace níže
popsaných aktivit Evangelizačního centra M.I.S.E., si uvědomuje jak
náročnost, tak i zodpovědnost úkolů, do kterých nás náš Pán staví.
Zároveň si však uvědomuje Jeho povolání stát v této službě, i když to často
není procházka růžovou zahradou. V EC M.I.S.E. je potřeba zřeknout se
na úkor služby toho či onoho požitku, příjemnosti a nejednou i potřeby.
Proto většina z těch, kteří i v roce 2014 zastávali určité zodpovědnosti,
služby atd., nevyjímaje pracovníky, to dělali skutečně hlavně kvůli
Božímu povolání a ne pro osobní zisk, kariéru, či jiné egoistické motivy.
Modlíme se za to, aby naše životy i vše, co činíme, přispívalo k vyvýšení
a oslavení osoby a díla našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Jsme
vděční za každého jednotlivce, kterého si Pán skrze níže popsané služby
a služebníky přivedl blíže k sobě, nebo se mu nechal poznat. Jsme
vděční za každého křesťana, který se rozhodl aktivně vstoupit na cestu
učednictví, cestu poslušnosti za Pánem Ježíšem.
Vážíme si také každého dobrovolníka, který se rozhodl věnovat svůj
čas, energii, schopnosti, finance, a přispět tak k tomu, aby ještě další
lidé dostali šanci dozvědět se o nádherné zprávě o záchraně hříšného
člověka v osobě zmrtvýchvstalého Božího Syna, Pána Ježíše Krista.
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Ju 1:2
Za Evangelizační centrum M.I.S.E.
Mgr. Daniel Chlebek
ředitel

Charakteristika organizace - krátce o EC M.I.S.E.
Evangelizační centrum M.I.S.E. je misijní organizací, jejímž
zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání (dále
jen SCEAV) ve spolupráci s Křesťanským společenstvím, z. s (dále jen KS).
Posláním EC M.I.S.E. je pomáhat jednotlivcům, ale také sborům
SCEAV v jejich misijním působení.
Činnost EC M.I.S.E. je pokračováním toho, co bylo realizováno
v rámci projektu MISE, který byl přijat v roce 2005 Odborem mládeže
(vedoucí dorostů a mládeží jednotlivých sborů SCEAV a KS).

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Evangelizační centrum M.I.S.E. se podle charakteru vyvíjených
činností a statutu člení na úseky, které se dále mohou dělit na jednotlivá
střediska. Orgány EC M.I.S.E. jsou představenstvo, ředitel, shromáždění
a revizní komise. Na níže uvedených aktivitách se v roce 2014 podílelo
kolem 190 dobrovolníků, dále pak pět pracovníků na plný úvazek
a dva na částečný úvazek. Tito pracovníci se podíleli na nejrůznějších
aktivitách EC M.I.S.E., na záměru 21/10, a také vedli, vyučovali
a doprovázeli týmy dobrovolníků.

Představenstvo

Představenstvo tvoří 9 členů, sestávajících ze dvou zástupců
jmenovaných Církevní radou SCEAV (dále jen CR), dvou zástupců
jmenovaných KS, čtyř členů představenstva volených shromážděním
a ředitele EC M.I.S.E. Představenstvo si ze svých členů volí předsedu.
Předseda představenstva nesmí být zaměstnancem EC M.I.S.E.
Místopředsedou představenstva je z titulu své funkce vždy ředitel.
Představenstvo rozhoduje o všech základních otázkách činnosti EC
M.I.S.E. Představenstvo je ze své činnosti odpovědné CR. V roce 2012
byli do představenstva jmenováni a zvoleni: Ing. Michal Klus, M. Div.;
Mgr. Martin Piętak, Th.D.; JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.;
Ing. Zbyšek Kaleta; Ing. arch. Jolanta Lasotová;
Bc. Pavel Taska; Jan Kajfosz;
Ing. Daniel Tomala (v roce 2013 ho
nahradila Jana Sližová)
a Mgr. Daniel Chlebek.

Ředitel

V čele EC M.I.S.E. stojí ředitel. Ředitele jmenuje CR s předchozím souhlasem KS a po předchozím vyjádření představenstva.
Ředitel je jmenován na období šesti let s tím, že může být jmenován
i opakovaně. Ředitel řídí činnost EC M.I.S.E., z výkonu své funkce je
odpovědný představenstvu a CR. CR do funkce ředitele jmenovala
v roce 2012 Mgr. Daniela Chlebka.

Shromáždění

Členy shromáždění jsou pracovníci EC M.I.S.E. ve služebním nebo
pracovním poměru, vedoucí jednotlivých úseků a středisek EC M.I.S.E.
z řad dobrovolníků, dále představenstvo, zástupce KS, zástupce CR
(zpravidla biskup nebo náměstek biskupa). Každý člen shromáždění
má jeden hlas. Shromáždění jedná o životě a práci EC M.I.S.E. a usnáší
se na doporučeních pro její další práci, usnáší se o návrzích pro CR a na
synod SCEAV, projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti, zprávu
o hospodaření a zprávu revizní komise. Shromáždění se schází nejméně
jednou za dva roky.

Revizní komise

Revizní komise je tříčlenná, jeden člen je volen shromážděním, jeden
člen je jmenován CR a jeden člen je jmenován KS. Funkční období
revizní komise je čtyřleté. Do revizní komise byli v roce 2012 jmenováni
Jiří Rusz, Ing. Eva Bilanová a Ivona Suchanková, která byla v roce 2013
nahrazena Bc. Hanou Mikešovou.

Činnosti EC M.I.S.E.
EC M.I.S.E. chce specifickým způsobem naplňovat příkaz:
„Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří
budou schopni učit zase jiné.“ (2Tm 2:2) tak, aby se co nejvíce lidí
dozvědělo o Ježíši Kristu a mělo možnost s Ním navázat vztah.
Činnost EC M.I.S.E. podporuje misijní a evangelizační práci
SCEAV a vytváří podmínky pro zakládání nových misijních stanic
a sborů.
Akronym M.I.S.E. vyjadřuje čtyři pilíře, na nichž spočívá činnost naší
organizace:

Mobilizace k modlitbě

EC M.I.S.E. se snaží různými způsoby (rozesíláním modlitebních
dopisů, pořádáním modlitební konference, či modlitebního setkání
v horách) povzbuzovat členy sborů k intenzivějšímu a bohatšímu
modlitebnímu životu, ale také k přímluvným modlitbám za misijní práci.

Integrace - vzdělávání

EC M.I.S.E. chce skrze vzdělávání vést křesťany k lepšímu porozumění
důležitosti evangelizace v životě jednotlivce i sboru a připravit je
teoreticky i prakticky k evangelizaci.

Společenství (sbory SCEAV)

EC M.I.S.E. usiluje o rozvoj křesťanských společenství (sborů SCEAV),
které budou působit misijně ve svém okolí a rovněž na nových misijních
místech.

Evangelizace

EC M.I.S.E. chce motivovat členy sborů k osobní evangelizaci
a misijní týmy k oslovování širší veřejnosti. Touží vhodně volenými
prostředky oslovovat současného člověka.

Mobilizace k modlitbě
V roce 2014 byly lidem zapojeným v modlitební síti zasílány sedmkrát
modlitební dopisy se zprávou z misijní služby.
11.ledna 2014 se ve sborovém centru Hutník v Třinci uskutečnila
modlitební konference. Téma setkání bylo „Pod pódiem“. Modlitba je
mnohdy setkání s Bohem, o kterém kromě tebe a Něho nikdo neví. Často
je to rozhovor v skrytu. Setkání, kdy vyléváme před Bohem své srdce
a bojujeme za změnu v našem životě i životech lidí kolem nás. Nikdo
nám však netleská. Po skončení neslyšíme ovace, nikdo nás nepoplácá
po rameni a mnohdy není nikdo, kdo by poděkoval. Modlitba je
převážně službou „pod pódiem“. Aby se na pomyslné scéně našeho
života, sborů, národa či nejzazších končin země mohl odehrávat příběh,
který toužíme vidět a který vyprošujeme, musíme v skrytu, tam, kde nás
vidí jen Otec, v pokoře a s upřímností Jej očekávat.
Na konferenci sloužili slovem i osobním svědectvím bratr Milan
Pecka, Pavel Kaczmarczyk a Daniel Chlebek. K uctívání nás vedla
chválící skupina ze sboru v Oldřichovicích. Modlitební konference
je setkáním všech generací, které si klade za cíl povzbudit každého
jednotlivce k hlubšímu vztahu s Pánem Ježíšem. Chce napomenout
i povzbudit k oddanosti i vytrvalosti v modlitbách i půstu.
Každý z nás je slabý, bez Boží pomoci nedokážeme nic. Tím více
si ceníme společenství církve, kde se můžeme navzájem posilovat
a povzbuzovat k modlitbám za sebe navzájem, a také za změnu
v našem národě a i v zemích, kam nikdy nevkročila naše noha.
Přimlouváme se také za lidi, které jsme nikdy neviděli, a přesto nás Duch
Boží vede, abychom bojovali za záchranu jejich životů. V očích světa je
to nesmírná ztráta času, avšak Boží bojovník ví, že dějiny se mění tehdy,
když na kolenou v modlitbě očekává Boha.
29. – 30. 7. se uskutečnil 24-hodinový modlitební čas na
Javorovém vrchu. Blíže toto setkání popisuje ve svém svědectví David:
„Po příjezdu na vrchol následovalo ubytování v lyžařské chatě
(v červenci osvěžující název ;-) a předání instrukcí o dalším programu.
Do osmi hodin večer byl vyhrazený čas pro samotu. Měli jsme si každý
vyhledat klidné místo, kde budeme sami, budeme moci trávit čas na
modlitbách, čtením a rozjímáním. V osm hodin bylo pak naplánováno
společné setkání v chatě. Zpívali jsme písně oslavující Nejvyššího
a nechyběly rovněž vzájemné přímluvné modlitby. Také další den jsme
mohli využít k rozjímání a modlitbě.
Nejspíše díky tomu, že jsem byl na pokoji sám, připomnělo mi to
mnichy, kláštery, kde má každý mnich svou vlastní celu. Jsou to lidé, kteří
opustili běžný způsob života a odešli do ticha a samoty. Jejich mlčenlivý,
od světa oddělený život uvnitř kláštera je zcela zaměřený na Boha.
Také během našeho krátkého pobytu na Javorovém jsme chtěli být
o samotě, avšak ne úplně. Chtěli jsme se ztišit, zastavit se a být s Ním. Byli

jsme o samotě, ale také ve vzájemném společenství („spolumnichů“
a „spolumnišek“ ;-) Během celého pobytu na Javorovém byl doporučený
půst (což mělo bezesporu praktické výhody ;-)
Nechci, aby moje sdělení vyznělo přehnaně sladce, až idylicky.
Vy, kteří máte bohaté zkušenosti s časem o samotě, ať už v modlitební
místnosti (např. v rámci projektu 24/7), či v domácí „modlitební
komůrce“, víte, že být o samotě není vždy časem idylickým. Není
vždy snadné zůstat sám se sebou, se svými pochybnostmi, dlouho
odsouvanými otázkami, strachy a nejistotami. Rovněž během modlitby
člověk někdy uroní nejednu slzu.
Přesto jsem přesvědčen o potřebnosti takových chvil, obzvláště
v dnešní uspěchané době plné změn, nejistoty a nestability, kdy není
vždy jednoduché vyhradit si čas na intenzivní modlitbu a rozjímání. Proto
díky EC M.I.S.E. za to, že nám připomíná (nejen) důležitost modlitby,
například takovými akcemi, jako byla na Javorovém.“
Anet, další účastnice modlitebního setkání na Javorovém, své
svědectví zakončila slovy: „Po oficiálním ukončení modlitebních chvil
jsme se vrátili do svých domovů, respektive do našich všedních životů.
Nicméně věřím, že každého z nás tyto chvíle obohatily a každý z nás
mohl poznávat všemožné způsoby, kterými Bůh s námi mluví, jak my
s Ním máme hovořit, jak Ho hledat, či jak s Ním jednoduše být.“
V roce 2014 byl vytvořen a distribuován v nákladu 300 kusů
modlitební diář na rok 2015. V diáři byly ke každému týdnu připojeny
modlitební náměty za jednotlivé sbory, služby či organizace. Účelem
bylo povzbudit se navzájem k pravidelným modlitbám za naši církev, Boží
dílo v České republice i ve světě. V diáři byla každá sobota vyznačena
jako den modliteb za Záměr 21/10.
za modlitební oblast Natalia Fójcik
A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří
a bude se modlit a vyhledávat mě
a odvrátí se od svých zlých cest,
tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích
a uzdravím jejich zemi.
2Pa 7:14

INTEGRACE - VZDĚLÁVÁNÍ
Hlavním cílem této oblasti je skrze vzdělávání vést křesťany ve
SCEAV k hlubšímu poznávání Krista i Jeho Slova a připravit je teoreticky
i prakticky k evangelizaci. V roce 2014 se uskutečnilo vzdělávání pro
misijní týmy TÝM.I.S.E., vzdělávání a setkání pro vedoucí, bylo ukončeno
školení M4 pro misijní týmy, začala příprava vzdělávacího programu
Louč, určeného mladým lidem, a probíhala druhá část Roku na misii.

TÝM.I.S.E.
TÝM.I.S.E. je vzdělávací víkendové setkání pro vedoucí týmy všech
oblastí působení v rámci EC M.I.S.E., tj. misijní a evangelizační kluby,
misijní skupiny, sportovní oblast a studentské skupinky. Cílem tohoto
vzdělávání bylo povzbuzení v oblasti misijní služby, rozšíření vědomostí
spojených s misií, vzájemné obohacení se a poděkování za celoroční
úsilí. TÝM.I.S.E. proběhlo 28.3.-30.3.2014 v PZKO Milíkov. Setkání se
zúčastnilo asi 40 dobrovolníků. Součástí programu byla „Pouť“ – osobní
čas s Bohem a zamyšlení nad různými připravenými otázkami, dále slovo
povzbuzení, svědectví, biblické zamyšlení a chvály, přednášky zaměřené
na témata: Pán Ježíš jako vzor mého života, Jak vést mého učedníka
k dospělosti v Kristu, Bohatství ukryté ve společenství a bohoslužbách
a další. Důraz byl kladen na praktickou aplikaci přednáškových témat,
k čemuž byl použit takzvaný „Smart plán“. Dále byl pro účastníky
připravený večerní program chval, společné zábavné aktivity a také
poděkování za jejich práci ve formě překvapení.
Svědectví Ester: „Členkou týmu našeho klubu jsem už asi dva
roky, ale teprve v roce 2014 jsem měla možnost se zúčastnit své první
týmové víkendovky TÝM.I.S.E. Nevěděla jsem, co mám očekávat,
protože jsem na podobné akci nikdy předtím nebyla. Myslela jsem si,
že to bude vyčerpávající víkend až po okraj nabitý komplikovanými
výklady z Bible. Ale čekalo mě velké překvapení. Program byl různorodý
a dobře vyvážený. Výklady nebyly jen teoretické, ale bylo v nich spoustu
praktických poznatků pro můj život a službu. Ale nejvíce jsem byla
nadšená z aplikačních aktivit. Ty našemu týmu pomohly zapracovat
na svých silných a slabých stránkách. Naplánovali jsme spoustu věcí
do budoucna a zjistili jsme, co vlastně od chodu klubu očekáváme.
Z víkendovky jsem odjížděla povzbuzená a naplněná novými poznatky.
Dokonce jsem byla smutná, že celý pobyt netrval déle. Ale o to více se
můžu těšit na víkendovku v příštím roce.“

Setkání vedoucích EC M.I.S.E. se vzděláváním

Setkání vedoucích EC M.I.S.E. je určeno vedoucím všech oblastí
působení EC M.I.S.E. V roce 2014 setkání probíhala společně s vedoucími
mládeží a dorostů. Záměrem byla větší provázanost. Cílem setkání bylo
povzbuzení vedoucích ve službě, osobní růst v roli vedoucího, praktické
rady do služby a vzájemné obohacení v rámci společenství vedoucích.
Z tohoto důvodu byla v roce 2014 koncepce setkání následující:
1. část setkání: Povzbuzení, modlitby jeden za druhého, chvály, aj.
2. část setkání: Přednáška.
3. část setkání: Diskuze a talk show s řečníkem.
První setkání vedoucích proběhlo 31.5.2014 v centru Hutník
v Třinci. Hlavní přednáška byla na téma „Jak vést ke stavění mostů
a udržet rovnováhu?“, kterou přednášel bratr Kristian Lande. Druhé
setkání proběhlo v rámci XcamPu, a to 22.7.2014 ve Smilovicích.
Své zkušenosti sdílel bratr Jiří Unger, vedoucí evangelikální aliance
v ČR. Po letních prázdninách na setkání 11.10.2014 sloužil bratr Stanislav
Pietak na téma „Jsme v Kristu“. Poslední setkání v roce 2014 proběhlo
29.11.2014 opět v Hutníku, přednášel zde bratr Daniel Chlebek, a to na
téma „Jsme v Kristu – spolu“. Proběhla také diskuze, plánování na rok
2015 a poděkování dobrovolníkům za celoroční službu.

Rok na misii

Rok na misii začal jako pilotní projekt v září 2013 a byl ukončen
v červnu 2014. Tento projekt poskytoval zájemcům možnost
připojit se ke službě na některém z misijních míst a tímto způsobem
být veden a vzděláván teoreticky i prakticky v různých oblastech misie.
Cílem bylo přinést do života účastníků učení se závislosti na Bohu,
poznávání Jeho moci a lásky, zkušenost se službou v terénu, zkušenost se
zakládáním sboru na novém místě, vedení lidí učednickým způsobem
a možnost být součástí misijního týmu a služby dle obdarování.
Teoretická vyučovací setkání probíhala jednou týdně, dále se každý
účastník zapojil do praktické misijní služby v týmu Ostravy-Poruby
a Ostravy-centra. Spolupracovníky Roku na misii byly dvě Češky,
které se přestěhovaly do Ostravy-Poruby a centra, dále průběžně
pět zahraničních misionářů, kteří pomáhali v misijní práci. Vedoucím
teoretické části byl Kristian Lande, který také účastníky povzbuzoval
a zapojoval do praktické služby.

Školení o zakládání sborů M4

V roce 2013 až 2014 probíhalo školení o zakládání sborů M4,
kam byly vyslány tři misijní týmy naší církve, jejichž cílem je
založit misijní skupinu (potažmo sbor). Pořadatelem školení
byla České evangelikální aliance. Cílem školení bylo vzdělávat
misijní skupiny v jejich úsilí založit nové společenství křesťanů
v rámci své církve. Vyučování byla rozdělena na čtyři hlavní
témata: Mistr a Pán, Misijní poslání, Multiplikace a Hnutí. V roce

2014 proběhlo poslední ze čtyř setkání, a to 25. – 26. 4. 2014,
ve středisku Vyhlídka na Blansku. Školení se zúčastnily tři misijní týmy
SCEAV: Ostrava - Poruba, Havířov - Šumbark a Nýdek.

Louč – Generace 246
V roce 2014 proběhla příprava školení pro mladé pod názvem
Louč – Generace 246. Toto školení bylo připravováno ve spolupráci
s odborem mládeže SCEAV, který celé vyučování zaštítil. Vzdělávání
bylo určeno všem mladým lidem naší církve, prioritně od 15 do 21 let.
Hlavním cílem bylo povzbuzení ke vztahu s Ježíšem Kristem a podle názvu
Generace 246 – povzbuzení k hledání Boží tváře: „To je pokolení těch, kdo
se na Jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají Tvou tvář.“ Žalm 24:6. Plánované
okruhy témat tří víkendových akcí byly: Vztah s Bohem, Učednictví
a Ježíšova strategie služby, Evangelizace a misie. Tým EC M.I.S.E. se
zaměřil zejména na třetí víkendovku o evangelizaci a misii.
za oblast vzdělávání Jolanta Lasotová

Společenství

Jedním z cílů EC M.I.S.E. je povzbudit sbory SCEAV v jejich misijním
úsilí. V této oblasti EC M.I.S.E. organizuje takzvané Misijní neděle, jenž
jsou nabízeny sborům SCEAV. V rámci těchto akcí je prostor pro
prezentaci nástrojů k evangelizaci, kázání na misijní téma, semináře,
svědectví, diskuze.
V roce 2014 byly pořádány Misijní neděle v Neborech a v Karviné.

Evangelizace

Další oblastí činnosti EC M.I.S.E. je oblast evangelizace, kde chceme
konkrétně a prakticky pomáhat v organizování evangelizačních aktivit.

Misijní a evangelizační týmy
Misijní a evangelizační týmy tvoří lidé, kteří na různých místech
zakládají misijní či evangelizační aktivity, kde se pravidelně setkávají
s nevěřícími a sdílí s nimi svou víru v Ježíše Krista. Tým se může skládat
z lidí různých generací, kteří cítí povolání do této služby.

Evangelizační týmy
Cílem evangelizačních týmů je pomoci rozvíjet už existující dorost,
mládež nebo sbor SCEAV, proto tyto týmy působí v blízkosti sborů,
oslovují své nevěřící kamarády z okolí, ukazují jim na Ježíše Krista. Lidé,
kteří přijmou Krista, jsou zapojeni do místního sboru SCEAV, kde mohou
duchovně růst.

Misijní týmy
Primárním cílem misijních týmů je založení nedělní besídky, dorostu,
mládeže, biblické skupinky na novém místě, kde dosud podobné
společenství neexistuje. Cílem je pomoci věřícím na daném místě
v duchovním růstu do té doby, než zde vznikne misijní stanice nebo
sbor, který by měl své vlastní misijní působení.
V rámci oblasti evangelizace podporujeme a spolupodílíme se na
organizací různých volnočasových aktivit: evangelizační kluby, sport
(fotbal, florbal, volejbal, outdoor), výuka angličtiny, studentské skupinky.

Evangelizační kluby

Stejně jako v minulých letech pokračovala služba Evangelizačních
klubů (dále jen kluby).
Kluby jsou místem, kde je vytvářen prostor pro pozývání mladých
nevěřících lidí, kde kromě her, navazování přátelských vztahů mají
návštěvníci možnost slyšet křesťanskou zvěst.
Kluby zažívaly v roce 2014 různá období. Čas radostí a růstu
prožívaly při příchodu nových návštěvníků - “klubáků” (takto
jsou nazýváni ti, kteří klub navštěvují). Vraceli se také lidé, kteří
na nějakou dobu kontakt s klubem ztratili. Mnohým klubům se
podařilo zorganizovat zajímavé a kreativní akce (filmovou noc,
Xbox party, kreativní zdobení košíků, Games party, přespávačku,
Grill party a další) a zároveň některé začaly kurz “Objevování
křesťanství”, jiným se podařilo více prohloubit kontakt s mládeží
či dorostem SCEAV. Jsme velmi vděčni za místa, která mohou
samostatně pokračovat v misijní činnosti bez naší podpory.

Kluby nezažívaly pouze radostná období plná zdaru a nových
klubáků, ale také období krize, stagnace a těžkostí. Některé kluby
dočasně přerušily svou činnost, anebo se spojily s dorostem SCEAV. Jiné
musely prožívat nejistotu a těžkosti spojené s nutností hledání nových
prostor pro klub a následným stěhováním.
Služba Evangelizačních klubů potřebuje naši modlitební podporu.
V roce 2014 byly aktivní tyto kluby:
• Big Shock – Bystřice
• Cross klub – Střítež
• H – klub - Hnojník
• Kumbál – Albrechtice
• Napalm - Nýdek
• Open Club - Třinec
• Parc-club - Vělopolí
• Vlakáč – Havířov-Suchá
Svědectví: Když jsem se poprvé od kamarádky
dozvěděla, že se budeme muset opět s klubem
stěhovat, hodně mě to zaskočilo. Nechtěla jsem opět
ztratit místo, které jsme si zařídili a které bylo navíc
blízko paneláku, odkud přicházelo nejvíce klubáků. Nedlouho poté jsme
ale dostali nabídku nové místnosti. Byla a jsem za to moc vděčná, že
nás Pán zase podržel. Tentokrát je pronajímatel velmi vstřícný a navíc
je s ním legrace, to jsme nikdy nezažili. :) S novou vervou jsme se tedy
vrhli do organizace uvítací akce, prošli jsme vesnici a pozvali, koho šlo,
a byli jsme plní očekávání, jestli skutečně noví lidé dorazí. Jaké bylo
naše překvapení, když místo nových lidí přišli snad všichni klubáci,
kteří chodili dříve, a o kterých jsme si mysleli, že už jsme je ztratili úplně.
Sice nezačali opět chodit pravidelně, ale přesto jsem si uvědomila, že
můžeme jen děkovat za to, co všechno nám už Bůh dal, a že kontakty
s lidmi, které jsme poznali, stále trvají. A co má Bůh s námi a také se všemi těmi
oslovenými lidičkami v plánu? Zatím nevím,
ale necháme se překvapit. Alespoň si
uvědomujeme, že to není o nás, ale o Bohu,
který sám za ty lidi bojuje.

Zprávy z činnosti jednotlivých
Evangelizačních klubů najdete
v příloze výroční zprávy na
www.ecmise.cz
za oblast klubů Pavlína Sztefková

Sport

V oblasti sportu je několik aktivit, které mladým lidem nabízí možnost
aktivně trávit čas, budovat v sobě charakterové vlastnosti jako vytrvalost,
poctivost, ale také úctu k bližnímu a jiné. Samozřejmě to hlavní, pro nás
jako misijní organizaci, je příležitost i v této oblasti možnost seznamovat
mladé lidi s křesťanskou zvěstí a sdílet s nimi víru v Ježíše Krista.
Oblast sportu zahrnuje:
• Fotbal - hlavní aktivitou v této oblasti je příprava Fotbalového
kempu
• Outdoor - organizuje sportovní akce zaměřené na pěší turistiku,
cykloturistiku a vodácké kempy
• 3D florbalová liga
• Q-liga volejbalová liga
Zprávy z činnosti jednotlivých sportů najdete
v příloze výroční zprávy na www.ecmise.cz

ETG a výuka anglické konverzace na školách
Koncepce – posláním a náplní této oblasti
služby EC M.I.S.E. je oslovit evangeliem mladou
generaci a to skrze výuku anglického jazyka.
Služba stojí na spolupráci jednak misionářů-dobrovolníků z USA (kteří se dopoledne
věnují pravidelné výuce anglické konverzace
na ZŠ či SŠ) a jednak vedoucích-dobrovolníků
z místních sborů (nebo dobrovolníků-externistů),
kteří pak společně organizují odpolední kroužky anglické konverzace
(takzvané English Talk Groups, čili ETG) pro veřejnost, zejména pro
středoškolskou mládež. ETG a spolupráce se školami je tedy veskrze
kontaktní služba. Pokud chceme vidět nově příchozí „vrůstat“ do
místního společenství, je na ni třeba navázat dalšími aktivitami,
v souladu s možnostmi a potřebami místního společenství. Rok
2014 byl rokem změn. Ryan, působící u nás jako misionář od roku
2012 ukončil svou činnost v květnu 2014. Místo něj přicestoval
už v lednu náš nový misionář z USA, Ben Helge (New Mexico).
Překvapením pak bylo obohacení našeho misijního týmu, kdy
jsme koncem června mohli přivítat další novou misionářku, Denise
Schlesselman (Missouri). V roce 2014 jsme pokračovali s větším
důrazem na spolupráci se školami, kde naši dva misionáři - Ben
(Havířov-Šumbark) a Denise (Karviná-Ráj) pravidelně pomáhali
s výukou angličtiny jako asistenti učitele. V případě Denise se
navíc povedlo (ve spolupráci s učitelkou Danielou Dominovou)
na ZŠ Borovského v Karviné otevřít také kroužek angličtiny i pro
mladší žáky. V červenci 2014 se také po roční odmlce podařilo na

Beskydské Oáze v Písku zorganizovat dva turnusy English campů ve
spolupráci se sbory z Wisconsinu a Kansasu z USA.
English Talk Groups – bližší specifikace - cílem ETG je navázat
kontakt s mladými lidmi, zejména se žáky středních škol, se kterými se
Denise a Ben každý týden setkávají v rámci jejich výuky na místních
školách (Ben – SŠTO Lidická, SŠ Sýkorova a ZŠ Moravská, všechny
v Havířově-Šumarku; Denise – ZŠ Borovského, ZŠ Prameny, obě v Karviné,
příležitostně také Gymnázium Karviná). ETG Šumbark (středa) pravidelně
navštěvuje cca 12-15 „studentů“. Kromě pravidelných ETG pořádal Ben
cca jednou měsíčně speciální anglické večery, ať už šlo o promítání
filmů, venkovní grilování v parku, či posezení v kavárně. V Karviné se
ETG (čtvrtek) původně účastnilo cca 10 studentů místního gymnázia,
nicméně s postupem času se počet snížil na 2-3 stálé návštěvníky. Za
spolupráci při vedení ETG v Havířově chceme poděkovat zejména
Jitřence Rajdusové a Rút Hrachovcové a v Karviné-Ráji Anielce Taska,
Dominiku Vágaiovi a Jarkovi Kuczerovi.
Young Daniels – spolupráce s organizací Tentmakers (MN, USA)
V návaznosti na můj studijní pobyt v USA v létě 2013 jsem se soustavně
věnoval přípravě půdy pro takzvaný „Young Daniel International
Mission Trip 2015“, tedy měsíční misijní návštěvu mladých studentů
z USA, tzv. Young Daniels (věk od 18-26 let), kteří u nás v létě ukončí svůj
jednoroční vzdělávací program. V praxi to znamená, že jsme už v září
2014 vytvořili přípravné týmy pro jednotlivé události chystané na léto
2015 a postupně se scházeli k jejich dílčím přípravám. Dílčím cílem je
právě posílení a „nový vítr“ do celé služby evangelizace skrze angličtinu.
Hodnocení a vyhlídky do budoucna: Celkově hodnotím rok 2014
celkem pozitivně a to v tom smyslu, že i přes určitý pokles počtu lidí na
čtvrtečních ETG v Karviné, se nám tam díky Denise naopak otevřely
možnosti oslovit a po dobu půl roku se setkávat s několika sty studentů
zmíněných škol. Výhledově bude třeba posílit spolupráci místního sboru
se školami a promyslet způsoby, jak by se dalo se studenty pracovat
i mimo školní budovu, nebo jak ještě umocnit „Boží přítomnost“ na půdě
školy dalšími iniciativami místního společenství. Jsem přesvědčen, že
tudy vede cesta k dalšímu růstu této služby.
za oblast ETG Radek Labaj

Studentské skupinky
Brno
V Brně studuje velká skupina mladých z naší církve. Někteří z nich
pak z důvodu zajímavých nabídek zaměstnání zůstávají. Je to potenciál,
který chceme využít. Jednak nabídnout těmto členům naší církve
možnost být spolu při četbě Písma, modlitbě a sdílení. Druhým důvodem
je touha, aby v Brně z obyčejné studentské skupinky vzniklo časem misijní
místo, kam by mohli přicházet i hledající. Čili ti, které křesťanství a naše
luterská zbožnost osloví. Aktivity i účast na skupince je z pochopitelných
důvodů podmíněna charakterem studentského života. Na začátku
semestru je počet účastníků setkání
vyšší (v tomto posledním semestru až 15
mladých). Ke konci semestru maximálně
deset. Podařilo se zorganizovat několik
výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Tyto zdánlivě neduchovní akce mají svůj
jasný duchovní cíl: vytvořit tým lidí, kteří
se naučí spolupracovat, tým, který bude
přitahovat svým křesťanským nábojem
spolužáky. Prozatím se skupinka schází
v soukromém bytě mladých manželů z naší
církve. Po období hledání je to snad nejlepší
volba. Předešlé prostory byly příliš neosobní.
Ale i v této oblasti je brněnská skupinka
v období dalšího hledání. Skupinku v roce
2014/2015 vedli Magda a Lukáš Kaletovi.
za skupinku v Brně mentor Zbyšek Kaleta
Olomouc
Jsme skupinkou studentů a částečně i pracujících a scházíme
se ke společnému studiu Bible. V letním semestru jsme se scházeli
v prostorách Stojanovy koleje v Olomouci, od prosince jsme
se přesunuli do bytu Leszka a Gabky Gajdzicových. Scházeli
jsme se v počtu deseti lidí, někdy nás přišlo více, někdy méně.
Během tohoto akademického roku jsme se ve studiu věnovali knihám
Nehemiáš a Rút, kde si slovo k vedení připravil jeden z manželů nebo
i studenti sami. V modlitbách jsme prosili o studium, o vztahy se
spolubydlícími, o vztahy s rodiči, o politickou situaci ve
světě nebo o lidi bez domova v Olomouci. Prostor byl i pro
chvály, kde nám hráli Janusz, Dianka a Miriam. Společně
jsme se skupinkou trávili pondělní večery, kdy jsme si ke studiu
dali vždycky i nějakou dobrotu, v prosinci jsme si připravili
vánoční skupinku i s dárečky a na zakončení letního semestru
chystáme piknik. V průběhu letního semestru nás přijel navštívit

i Daniel Chlebek, který nám také posloužil slovem. Při studiu jsme
přemyšleli o věrnosti a odvaze Rút a Nehemiáše, o zkouškách, které na
člověka přijdou, a o Boží lásce a milosti, která je neměnná a stálá. My
nemusíme nic, než tomu uvěřit.
za skupinku v Olomouci Leszek a Gabriela Gajdzicovi
Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal
věrně, kdežto my jsme si počínali svévolně.
Neh 9:33

Záměr 21/10
Chceme pracovat nejbližších deset let takovým způsobem, aby na
21 nových místech vznikly zdravé a rostoucí skupiny křesťanů, které by
působily misijně ve svém okolí.
V evangeliu Matouše 28,19-20 jsme vyzýváni tímto způsobem:
Jděte kde všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte
je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle,
já jsme s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Naše země je jednou z nejvíce nekřesťanských zemí Evropy. SCEAV
má v současné době sbory na 21 místech. Na základě biblického
podobenství o hřivnách věříme, že naše sbory jsou také hřivnami,
které jsme dostali, abychom je rozmnožili. Jsme součástí duchovního
bohatství, které nám bylo dáno, a které si ani nezasloužíme. Rádi
bychom s vděčností přispěli k tomu, aby naše církev i ve výše popsané
oblasti obstála jako věrný správce před naším trojjediným Bohem.
Zároveň si uvědomujeme, že jedině na Pánu Bohu záleží, kolik hřiven
a v jaké době se nám společně v naší církvi podaří rozmnožit.

V rámci záměru 21/10 rozumíme novým místem města, sídliště
a vesnice na území České republiky, kde dosud neexistuje sbor SCEAV,
nebo kde je zájem o rozvoj práce v místě působení sboru SCEAV.
Vysílaným týmem, který začíná práci na novém místě, rozumíme
dva a více členů naší církve, kteří byli vysláni na nové místo za účelem
služby místní komunitě a šíření evangelia, jejichž cílem je rozvoj zdravé
a rostoucí skupiny.
Skupinou v rámci záměru 21/10 rozumíme skupinu křesťanů, která je
charakteristická následujícími rysy:
a) Skupinu vede člen mateřského sboru, který má vizi misijní práce
a duchovního růstu skupiny na novém místě (hlavní vedoucí).
b) Hlavní vedoucí spolupracuje s vedoucími zodpovědnými za
jednotlivé oblasti služby dané skupiny.
c) Skupina se rozvíjí minimálně ve dvou věkových generacích.
d) Ve skupině probíhají setkání duchovního růstu.
e) Skupina je misijní stanicí SCEAV.
V rámci Záměru 21/10 se v roce 2014 rozvíjela tato místa: HavířovŠumbark, Ostrava-Poruba, Nýdek a Karviná-Ráj.

Služba misijního týmu v Havířově–Šumbarku K4

S příchodem prvního měsíce nového roku 2014 rozšířil náš tým na
Šumbarku americký misionář Benjamin Helge a aktivně se zapojil do
služby ETG a albrechtického sboru. V lednu se také podařilo navázat
na ukončenou tradici Baby klubu, a to novou platformou pro maminky
s dětmi nazvanou Mamča klub. Vedení se ujaly sestry Lenka B. a Jana
K. Na jaře jsme pak ukončili poslední cyklus setkávání, poznávaní
a studia M4 v ČR o zakládání nových sborů, který můžeme doporučit
všem zájemcům, kteří o této činnosti vážně uvažují. V průběhu školního
roku byl presbyterstvem albrechtického sboru zvovu zvolen dosavadní
vedoucí K4 br. Eda M., a to do jara 2016.

Spolu s křesťanským motorkářským klubem Road 146 http://
road146.com/ jsme v závěru letních prázdnin uspořádali prezentační
a zábavnou akci pro obyvatele Šumbarku a naše sousedy Mezi Domy 2
s poselstvím evangelia a svědectvím. Společné prosluněné odpoledne
jsme ukončili občerstvujícím grilováním a filmovým večerem pro děti.
Po zářijovém nástupu Jany K. do zaměstnání, zůstala ve vedení klubu
mamča jen Lenka B., ale i přesto se jí podařilo vytrvat a dál tuto službu
rozvíjet.
Na podzim roku oficiálně ukončil pravidelnou činnost klub
F8movies – filmové a dramatické tvorby, který pokračuje dál již jen
v nárazových projektech; dále pak pokračují: již výše zmíněný mamča
klub a Klubáč – klub dětí věkové kategorie I. stupně (6-11let); BBS –
základní biblické studium (skupinka pro hledající a nově narozené);
Forsáž – modlitební setkávání bojovníků a již zmíněné konverzační
aktivity v jazyce anglickém ETG, na které časem navázala neformální
setkání (párty) a filmové večery u Bena doma, či v klubovně K4.
V pohledu do blízké budoucnosti se K4 jeví jako malý bezvýznamný
ostrůvek Boží milosti, na kterém buď vyroste rajská zahrada a stane se
požehnáním pro okolí, nebo jej spláchne ničivá tsunami nepokojného
světa. Služební tým lidí zapojených do různých aktivit tvoří v tomto čase
tito lidé: Alenka Sz., Ewa P., Lenka a Láďa B., Jana a Kuba K., Jitřenka R.,
Rút H., Hanka a Eda M., Benjamín H.
za službu v Havířově-Šumbarku Eduard Mikeš

Služba misijní skupiny v Nýdku
V rámci služby v Nýdku funguje již několik let misijní mládežnický klub
tvořený mládežníky a dorostenci sboru v Bystřici. Kromě této činnosti
jsme v roce 2013 na základě rozhodnutí presbyterstva bystřického
sboru začali organizovat skupinu střední generace, která by přemýšlela
o rozvoji práce v Nýdku za účelem vzniku sboru. Skupina se setkala
několikrát v průběhu roku 2013, aby se společně modlila a přemýšlela
nad rozvojem evangelizační a misijní práce v Nýdku. V roce 2014 se
(misijní) skupina nescházela. Pokračovalo hledání vedoucího, který by
tuto službu vedl. Jelikož vedoucí misijní práce v Nýdku nebyl vybrán,
hledání dále pokračuje.
za službu v Nýdku Ondra Pietrosz

Služba misijního týmu v Ostravě-Porubě
Impuls klub
Ve školním roce 2013-2014 jsme pronajímali místnost na Domově dětí
a mládeže v Porubě, kde pravidelně každý pátek večer probíhal Impuls
klub pro mládež ve věku 15-26 let. Páteční klub byl místem, kde mladí
lidé mohli smysluplně trávit volný čas, být sami sebou a navazovat nová
přátelství, ale především měli možnost poznávat Boha a diskutovat nad
otázkami o smyslu života. V průběhu roku klubem prošlo hodně mladých
lidí z Poruby, z nichž většina se poprvé v životě setkala s křesťany. Na
přelomu února a března 2014 proběhl víkendový pobyt Impuls klubu,
kterého se zúčastnilo dohromady více než 20 lidí. Na
pobytu Pán Bůh začal jednat v životech některých lidí
a vložil do jejich srdce touhu ho více poznávat.
Kurz poznávání křesťanství
Na jaře jsme rozjeli kurz Poznávání křesťanství
pro čtyři nové věřící z našeho společenství.
Tento kurz byl zároveň pro ně přípravou na křest
(Barča) a konfirmaci (Ondra, Eva, Markéta).
Tato událost proběhla v květnu v prostorách
naší církve v centru Ostravy a zúčastnili se jí také
jejich rodinní příslušníci. Po oficiálním programu
následovala společná oslava u občerstvení.
Máme velkou radost z toho, že tito čtyři lidé
následují Pán Ježíše a chtějí mu sloužit.
Letní Impuls týdny
V průběhu léta roku 2014 proběhly v Porubě dva misijní týdny
(jeden zaměřený na rodiny s dětmi a druhý na mladé lidi). Během obou
misijních týdnů jsme se soustředili především na lidi z našeho sousedství
na Náměstí Jana Nerudy. Přijeli nám pomoct lidé z jiných sborů naší
církve a také naši přátelé z Norska a z Finska. Lidé z týmu byli ubytováni
v bytech a během týdne nám pro mládež vařily tři naše starší sousedky,
se kterými jsme měli příležitost strávit více času a lépe je poznat.
Dětský klub
Po letním misijním týdnu pro rodiny zde najednou byla skupina
dětí, které měly velký zájem s námi trávit čas. Někteří lidé
z našeho týmu měli službu dětem na srdci, proto vnikl Dětský
klub. Děti se scházejí v misijním bytě na Náměstí Jana Nerudy.
Na klubu hrají hry a slyší příběhy z Bible.

Teen klub
Neměli jsme v plánu začínat další klub, ale v našem sousedství se
pravidelně venku schází skupina náctiletých ve věku 12-16 let. Oni sami
se zeptali, jestli by také mohli mít nějaký klub. Každou středu se scházejí
v mém bytě, kde je chceme učit o Bohu a životě.
Nedělní setkání a skupinky proměny
Odpolední nedělní setkání celého společenství probíhají dvakrát
měsíčně v bytech na Náměstí Jana Nerudy. Těchto setkání se
pravidelně účastní asi 10-18 lidí. Kromě toho jsou všichni aktivní členové
týmu a další lidé, kteří mají zájem, zapojeni do skupinek proměny, kde
se sdílíme, čteme Bibli a modlíme se za naše nevěřící přátelé.
Boží láska ve mně, v mé rodině (komunitě)
a v mém sousedství.
Tato věta je shrnutím vize, kterou nám Pán Bůh
minulý rok položil na srdce. Chceme a modlíme
se za to, aby Pán Bůh na každé sídliště (do
každého bloku) v Porubě poslal nějakou rodinu
nebo tým jednotlivců, kteří by ve svém sousedství
reprezentovali Ježíše. A postupně by na těchto
místech začaly vznikat malé misijní skupiny.
za službu v Ostravě-Porubě Daniel Kocyan

Impuls week

Impuls week je evangelizační akce, jejímž cílem je povzbudit sbory
i jednotlivce k evangelizaci a zárověň zasáhnout evangeliem
nekřesťany v naší zemi. Impuls týdny jsou projektem mezidenominačního
občanského sdružení PROMISE CZ, se kterým EC M.I.S.E. spolupracuje
a využívá Impuls týdny pro rozvoj vnitřní misijní práce ve SCEAV.
V roce 2014 proběhlo šest Impuls týdnů (Poruba x2, Oldřichovice,
Bruntál, Karviná, Orlová). Na těchto Impuls týdnech sloužilo celkem 90
lidí z ČR i ze zahraničí. Hlavní vizí a cílem Impuls týdnů je, aby se hledající
lidé setkali s Ježíšem a zapojili se do místního společenství. Chceme se
především zaměřit na první cíl, protože pokud je ten naplňován, pak
se přirozeně naplňují i další dva vedlejší cíle. Hlavním cílem je, aby lidé
mohli slyšet o Ježíši.
Vedlejší cíl 1: Trénink nových vedoucích.
Mladí lidé, kteří slouží na Impuls týdnu, mají
možnost zažít misii v terénu a zároveň jsou
povzbuzováni ke každodennímu misijnímu
životnímu stylu. Vedlejší cíl 2: Místní sbor je
povzbuzen a naváže kontakty s novými lidmi.
za službu Impuls week Daniel Kocyan

Norská jízda

Norská jízda proběhla ve dnech 23 - 27. 6. 2014 na třech místech:
Hnojník (včetně Stříteže, Řeky), Třinec, Oldřichovice-Tyrská. Jedná se
o evangelizační projekt norské luterské a naší slezské církve, kdy po
dobu jednoho týdne přijedou na předem určená místa norští křesťané
pomáhající místním misijním a evangelizačním klubům v jejich činnosti
- pozvání nevěřících na klub a následně do církve, sdílení Božího slova
a osobních svědectví, vytváření nových přátelství, společně strávený
čas, vzájemné povzbuzení k duchovnímu růstu a misii v rámci týmu
věřících. Každé místo taktéž nejméně
jeden den navštívilo místní školu se svým
programem, který se skládal z informací
o Norsku, se seznámením s jejich kulturou,
jídlem, a také evangeliem. Rovněž jsme
měli možnost rozdat pozvánky s kontaktem
na církev. Akci hodnotíme jako velmi
prospěšnou, účelnou, leč náročnou
z hlediska organizace.
za oblast Norské jízdy
Kateřina Golasowská

Hospodaření EC M.I.S.E.
Jako v jiných letech i v roce 2014
jsou
finanční
prostředky
pro
chod
Evangelizačního centra M.I.S.E. zajišťovány
převážně z darů jednotlivců, sborů SCEAV, různých výdělečných
organizací a z dotací měst a obcí. S těmito finančními prostředky se
snažíme dobře hospodařit a zachovávat účel, pro který nám byly
poskytnuty. Dárci mohou přispívat na konkrétní kluby, misijní týmy,
sportovní činnosti, na různé programy, podpořit práci naších misionářů
a výuku angličtiny, nebo podporovat přímo zaměstnance - centrum EC
M.I.S.E. a jednotlivé dobrovolníky.
Nedílnou
součástí
finančních
prostředků, se kterými jsme v roce 2014
hospodařili, jsou i účastnické poplatky,
které pokrývají aktivity EC M.I.S.E.
a mnohdy jsou výrazně menší než
skutečné náklady.
Za každý dar jsme velice vděční
a zároveň si uvědomujeme, jakou
zodpovědnost při obdarování přijímáme.
Žádná z našich činností není vykonávaná

za účelem zisku, ale pro naplnění našeho poslání. Bůh sám naplňuje
naše potřeby, abychom mohli i my dávat dál.
V následujících grafech je přehled celkových příjmů a výdajů
Evangelizačního centra M.I.S.E. v roce 2014, včetně příjmu klubů,
misijních míst, sportovních a jiných aktivit. Grafy jsou vyobrazené bez
mzdových příspěvků a nákladů.

Dary a dotace		
452.000 Kč
> dary od jednotlivců, sborů SCEAV, zahraniční dary a dotace
měst a obcí
Sbírky			31.000 Kč
> sbírky sborů SCEAV, sbírky na aktivitách EC M.I.S.E. a modlitební
konferenci
Účastnické poplatky 387.000 Kč
> účastnické poplatky jednotlivců na aktivity EC M.I.S.E.
Ostatní příjmy		
260.000 Kč
> příspěvky na
provoz kluboven,

bytů v Ostravě–Porubě,

Havířově-Šumbarku a bytů misionářů, startovné sportovních klubů

Provozní náklady		
728.000 Kč
> Pronájmy bytů a kluboven, nakoupený sportovní materiál
(dresy, vesty, míče) vybavení bytů pro misionáře, pohonné hmo
ty, nové PC sestavy a kancelářské potřeby, telekomunikační
poplatky, spotřeba plynu, el. energie, vodné, stočné, drobný
hmotný majetek, inventář
Náklady na reprezentaci
62.000 Kč
> Výdaje na reprezentaci EC M.I.S.E., občerstvení, dárky, odměny
Propagace			15.000 Kč
> Propagační materiál EC M.I.S.E., plakáty, pozvánky, letáky
Cestovné			53.000 Kč
> Náklady na cestovné zaměstnanců a dobrovolníků EC M.I.S.E.
Ostatní náklady		
252.000 Kč
> Příspěvky na školení, ubytování účastníků aktivit EC M.I.S.E.,
konferenční poplatky, vstupné

Rok 2014 byl z hlediska financí a administrativy zajímavý. V květnu
2014 k nám nastoupil nový zaměstnance na pozici sekretář
Evangelizačního centra M.I.S.E.. Na tuto pozici byl do pracovního
poměru přijat Mgr. David Macura. V červenci 2014 jsme ve spolupráci
s úřadem práce v Karviné přijali dalšího pracovníka Mgr. Natalii
Fójcikovou. Za oba nové zaměstnance jsme velice vděčni
a uvědomujeme si, jak velký a mocný je Bůh, jelikož svým zaměřením
vyplnili právě ta místa v Evangelizačním centru M.I.S.E., kde jsme
nutně potřebovali novou sílu. S příchodem nových zaměstnanců jsme
zakoupili novou PC sestavu, monitor, grafický program Adobe Design
a získali další nové licence na programy Office a Windows. Evangelizační
centrum M.I.S.E. má nyní 7 zaměstnanců a nadále mnoho dobrovolníků,
jejichž práce je pro nás velkým přínosem.
V polovině roku 2014 ukončili zaměstnanci EC M.I.S.E. pracovní
poměr sjednaný ve SCEAV a nově uzavřeli pracovní smlouvy již s EC
M.I.S.E. Od 1.7. 2014 tedy začaly vstupovat mzdové náklady do účetnictví
EC M.I.S.E. Ovšem SCEAV i nadále poskytovala EC M.I.S.E. do 31.12.
2014 příspěvky na mzdy v plné výši, včetně zaměstnaneckých výhod.
Za tuto podporu jsme SCEAV vděčni a vážíme si její pomoci.

V následující tabulce je přehled mzdových příspěvků a nákladů
EC M.I.S.E.:

Přehled mzdové agendy EC M.I.S.E.
Příjem financí na mzdy od:
> SCEAV 			
> ÚP v Ostravě			
> Celkem:			
Celkový výdej financí na mzdy
Rozdíl 				

725.000 Kč
50.000 Kč
775.000 Kč
805.286 Kč
- 28.286 Kč
(rozdíl pokryla EC M.I.S.E.
z vlastních zdrojů)

Mzdové náklady vstupují do účetnictví EC M.I.S.E od 1.7. 2014. Údaje
uvedené v tabulce tedy odpovídají časovému úseku ½ roku. Finance,
které pokrývají mzdové náklady, spadají pod středisko „centrum EC
M.I.S.E.“, na kterém se pohybují příjmy a výdaje spojené převážně
s činnosti zaměstnanců.
Každý ze zaměstnanců má dále zřízený vlastní variabilní symbol,
který slouží k „osobnímu fundraisingu“. Potencionální dárci si mohou
vybrat konkrétního zaměstnance EC M.I.S.E. a svým darem přispívat na
jeho mzdu. Přesný seznam variabilních symbolů celé EC M.I.S.E. najdete
na našich webových stránkách www.ecmise.cz
za oblast hospodaření Jana Śližová

