Vážení,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Evangelizačního centra M.I.S.E. za rok 2016.
Uvědomujeme si, stejně jako v minulých letech, že jen z Boží milosti jsme v roce 2016 mohli
společně ujít další úsek cesty, která je zaznamenána v této výroční zprávě. Snažili jsme se naplňovat
své poslání, kterým je podpora jednotlivců a sborů Slezské církve evangelické augsburského
vyznání v jejich misijním úsilí. Chtěli jsme být pomocí, inspirací a motivací k tomu, aby mohlo
být hlásáno evangelium. Uvědomujeme si totiž, že evangelium je ze slyšení, a my, jako členové
naší církve, potřebujeme být hodně povzbuzováni k tomu, abychom přemýšleli, ke komu nás Bůh
v našem okolí volá, komu máme říci a jakým způsobem, že je tady někdo, kdo nabízí to, po čem
každý člověk v nejhlubším nitru svého bytí tolik touží. Vždyť je napsáno:
„Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak
mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují
dobré věci!“ Řím 10,13-15.
Modlíme se za to, aby naše životy i životy všech členů naší církve, v celém konání a bytí přispívaly
k vyvýšení a oslavení osoby a díla našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Jsme vděčni za každého
jednotlivce, kterého si Pán skrze níže popsané služby a služebníky přivedl blíže k sobě, nebo se mu
dal poznat. Jsme vděční za každého křesťana, který se rozhodl aktivně vstoupit na cestu učednictví
a poslušnosti, cestu vyvýšení Pána skrze předávání evangelia svému okolí, a to jak činem, tak
i slovem, přirozeným a přijatelným způsobem.
Při snaze o naplnění našeho poslání jsme i v roce 2016 zažívali mnoho radostných situací
a Božího požehnání, ale setkali jsme se i s určitými nesnázemi, překážkami, těžkostmi
a vlastními slabostmi, proto děkujeme Pánu Bohu, ale také Vám – sponzorům, zaměstnancům
a dobrovolníkům – za veškerou práci, podporu a povzbuzení, díky kterým může služba EC M.I.S.E.
dále pokračovat.
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Jud 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), jako misijní nástroj.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Také v roce 2016 došlo k různým změnám v oblasti personalistiky. V červnu ukončili svůj pracovní
poměr v EC M.I.S.E. manželé David a Natalia Macurovi, a to z důvodu dlouho plánovaného
misijního výjezdu do zahraničí. Na místo Mgr. Davida Macury byl přijat do pracovního poměru
Tomáš Chodura. Pracovní místo Mgr. Nataliy Macura nebylo nahrazeno dalším zaměstnancem.
V červnu také ukončila svůj pracovní poměr z důvodu odchodu do jiného zaměstnání Jana Sližová,
a na její místo nastoupila Ing. Rut Hrachovcová. Jsme vděční pánu Bohu za každého pracovníka
i za to, že nám ve správný čas dává lidi, kteří jsou schopní práci EC M.I.S.E. posunout vždy o kousek
dopředu. Na níže uvedených aktivitách se v roce 2016 podílelo zhruba 190 dobrovolníků. Tito
zaměstnanci a dobrovolníci 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 2016 byli do představenstva jmenováni a zvoleni:
Ing. Michal Klus M. Div., Mgr. Martin Piętak, Th.D., Daniel Szymeczek., Ing. Zbyšek Kaleta,
Mgr. Zuzana Sassíková, Bc. Pavel Taska, Pavlína Sztefková, Tomáš Chodura 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.

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. V roce 2016 byla na valné hromadě
zvolená, na čtyřleté funkční období, nová tříčlenná revizní komise. Členové revizní komise pro
období 2017-2021 jsou: Ing. Daniel Tomala, Ing. Eva Bilanová a Bc. Hana Mikešová. Dosavadní
revizní komisi skončilo na konci roku 2016 funkční období.

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 intenzivnějšímu a bohatšímu modlitebnímu
životu, ale také k přímluvným modlitbám
za misijní práci.

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.

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.

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 první polovině roku 2016 byly lidem zapojeným v modlitební síti zasílány pravidelně každé
pondělí modlitební dopisy se zprávami z misijní služby. V druhé polovině roku toto rozesílání
pravidelných modlitebních dopisů bylo změněno na frekvenci minimálně jednou měsíčně. K 31.
prosinci 2016 byly modlitební dopisy rozesílány na 95 e-mailových adres.
9. ledna 2016 se v sálu Sborového centra Hutník v Třinci konala Modlitební konference. Téma
konference bylo „Já a můj soused“. Proč právě tento název? To z toho důvodu, že nám není
lhostejné, co se děje s lidmi kolem nás. Věříme, že společně usilujeme o to, aby každý muž, žena
a dítě slyšeli evangelium, rozuměli mu a měli příležitost na ně odpovědět. Během konference jsme
mohli slyšet svědectví Miriam Paszové a hlavním slovem nám posloužil bratr ze Slovenska Mikuláš
Lipták, který nás nejen slovem, ale i svědectvím povzbudil, abychom se rozhlédli kolem sebe
a podívali se, kdo žije v našem okolí, a byli jsme aktivními křesťany. Položil konkrétní výzvy: Co
jsme ochotní pro své bližní/ sousedy udělat? Jak často se za ně modlíme? Kolik času pro ně máme?
V druhé části konference jsme měli možnost se všichni rozejít po místnosti k vystaveným mapám
vesnic/měst Slezska a konkrétně se modlit za své blízké, sousedy, misijní místa i svou vesnici či
město. Tato společná chvíle se neobešla bez uctívání. Ve společných chválách nás vedla tentokrát
doprovodná skupina z Albrechtic. Na konci konference si měl každý účastník možnost vzít brožuru
– 30 denní modlitby za své sousedy. Věříme, že to pro mnohé byla výzva více se modlit za své
blízké/sousedy a konkrétně pro ně i něco udělat. Konference se celkem účastnilo cca 70 lidí.
V roce 2016 již nebyl vytvořen modlitební diář na rok 2017 a to z důvodu nevyužívání tohoto stylu
kalendáře (tištěnou formou). Tyto modlitby nebyly zatím ničím nahrazeny.

Není nám lhostejné, co se děje s lidmi kolem
nás. Věříme, že společně usilujeme o to, aby
každý muž, žena a dítě slyšeli evangelium,
rozuměli mu a měli příležitost na ně odpovědět.

28. – 29. 1. 2016 se uskutečnil 24-hodinový
modlitební čas v Hrádku. Tento čas byl určen
jak pro svou osobní duchovní obnovu, tak
i pro společné přímluvné modlitby za
Českou republiku a konkrétní místa v ní
- večer modliteb a chval. Celý čas byl spojen
s půstem. (Celkem se tohoto setkání
zúčastnilo cca 20 lidí.)

Prostřednictvím různých aktivit v rámci
oblasti mobilizace k modlitbám chceme
povzbuzovat lidi všech generací k přímluvným
modlitbám za misijní práci. V očích světa je
to velká ztráta času, avšak Boží bojovník ví,
že očekává-li na kolenou v modlitbě na Boha,
mění se dějiny.

INTEGRACE
Integrace či zapojení, začlenění
duchovního růstu prostřednictvím vzdělávaní v oblasti
evangelizace a misie. Do této
oblasti patří vzdělávací akce
(programy), které se uskutečnily v roce 2016:

Misijní trénink 01
V tomto roce pokračoval vzdělávací kurz Misijní trénink 01, který začal na podzim 2015. Hlavním
cílem kurzu bylo seznámit účastníky s různými možnostmi a zkušenostmi v oblasti zakládání
sborů. Tématy vyučování byly zejména: Proč potřebujeme zakládat nové sbory, Různé typy sborů,
Sestavení týmu a rozdělení rolí, Společná vize a hodnoty, Obdarování v týmu atd. Součástí tohoto
vzdělávání byl v březnu výjezd do Londýna, kde se účastníci kurzu měli možnost setkat s pastory
a dalšími pracovníky tří nově založených sborů nebo sborů, které se revitalizovaly. Misijní trénink
01 byl připravován ve spolupráci s partnery ze Švédska, kteří také vedli vyučování. Kurzu se
zúčastnilo 12 osob ze Slezska (SCEAV) a 25 osob ze Slovenska (ECAV).

Louč 2016
Na jaře 2016 proběhl druhý ročník vzdělávání Louč – generace 246. Toto školení bylo realizováno
ve spolupráci s Odborem mládeže, který celé vyučování zaštítil. Toto školení se skládá ze tří
víkendovek, které se zaměřují na vztah s Bohem, učednictví a Ježíšovu strategii služby, evangelizaci a misii. Tým EC M.I.S.E. se zaměřil zejména na třetí víkendovku o evangelizaci a misii. Celkem se
vzdělávání v roce 2016 zúčastnilo 40 mládežníků a přípravný tým s kouči v počtu 15 lidí.

Setkávání misijních koordinátorů
V naší církvi byla v roce 2016 uspořádána dvě setkání misijních koordinátorů, které programově
i organizačně připravila EC M.I.S.E.. Setkání se celkem zúčastnilo na jaře 20 zástupců a na podzim
jich bylo 17.

Objevování vůdcovství
V létě 2016 se již podruhé uskutečnilo
intenzivní školení „Objevování vůdcovství“ ve
spolupráci s americkou organizací Tentmakers
(Minesota). Toto školení byla jen jedna část
celého jednoměsíčního misijního výjezdu šesti
mladých lidí, který je zakončením jednoročního
vzdělávacího programu. V rámci tohoto měsíce
skupinka lidí jela na víkendovku společně
s ETG Šumbark, byla součástí týmu, který vedl
Impuls týden v Orlové, setkávala se s mladými
lidmi, kterým svědčila, a také poznávala českou
kulturu, historii, a to nejenom tu křesťanskou.
Objevování vůdcovství bylo pak vyvrcholením
celého měsíce. Bylo určeno pro lidi od 17 let,
lidi, kteří možná stojí na životní křižovatce,
rozhodují se, co dál. Kam směřovat svůj život,
svou službu, zda jít do služby, jaké dovednosti
jsou k tomu potřeba, to vše bylo obsahem čtyř
dní výuky v Nové Polaně na začátku prázdnin.
Výuku vedli naši američtí přátelé, kteří již měli
zkušenost s tímto vyučováním, které je velmi
prakticky zaměřené, tzv. „ Learning by doing“.
Dobrovolníci v českém týmu měli na práci nejen
organizaci, ale také dělali tzv. table leaders.
Jelikož je školení v angličtině, nedílnou součástí
českého týmu byli i překladatelé, rovněž
dobrovolníci, Zuzka Sassiková a Radek Labaj.

ProChrist 2016
V roce 2016 se ProChrist konal ve spolupráci z východním distriktem evangelické církve
augsburského vyznání na Slovensku. Jednalo se o sérii evangelizací konaných v Ružomberku, která
se přenášela přes internet na různá místa v České i Slovenské republice. Do projektu se zapojilo
několik sborů SCEAV a také mnoho jednotlivců se připojilo ze svých domácností přes internet. Tato
akce se i přes některé technické nedostatky setkala s pozitivním přijetím ve sborech, které se této
akce zúčastnily. Na této akci sloužily naše 2 hudební skupiny a Boleslav Taska jako jeden z řečníků.
Koordinátorem projektu byl za českou stranu Ing. Zbyšek Kaleta.

Kurz Evangelizační exploze
V červnu 2016 proběhl 4-denní kurz Evangelizační exploze, kterého se zúčastnili někteří pracovníci
EC M.I.S.E. i místecký misijní tým. Účastníci se učili, jak zvěstovat radostnou zprávu/evangelium,
a pak měli možnost si to vyzkoušet i v praxi.

Konference Učednictví pro každého
Na podzim proběhla konference na téma Učednictví pro každého, kde jsme se zabývali důležitostí
a způsoby jak činit a vést učedníky. Našimi hosty byli Mark a Jacolien van den Steenhoven. Kromě
dvou přednášek proběhly i dva praktické workshopy, které názorně ukázaly jak na učednictví
v praxi. Konference se především zúčastnila mladá generace a to v počtu 65 osob. Toto téma
vnímáme jako důležité a do budoucna bychom jej chtěli dále rozvíjet.

SPOLEČENSTVÍ (SBORY SCEAV)
V oblasti nazvané „Společenství“ chceme povzbuzovat sbory SCEAV v jejich misijním úsilí. Jednou
z využívaných forem je pořádání tzv. misijních nedělí ve sborech SCEAV. Během misijních nedělí
je prostor pro kázání (misijní téma), prezentace činnosti EC M.I.S.E., svědectví, workshopy
a přednášky (například na téma jak navázat vztah se svými sousedy a vést je k Bohu/ odvaha
sdílet evangelium se svými sousedy). Prezentujeme také nástroje k evangelizaci (například kurz
Objevování křesťanství nebo projekt Cesty k sousedům) a zkušenosti z jiných sborů. Chceme spolu
se sbory SCEAV hledat cesty a způsoby, jak misijně působit ve svém okolí, ale také na nových
misijních místech.
V roce 2016 proběhly Misijní neděle ve sborech SCEAV Třanovice a SCEAV Třinec.

EVANGELIZACE
V oblasti Evangelizace chceme konkrétně
a prakticky pomáhat v organizování evangelizačních aktivit. V rámci této oblasti podporujeme, propagujeme a spolupodílíme se
na pořádání různých volnočasových aktivit,
jako např. evangelizační kluby, sportovní aktivity, výuka angličtiny, studentské skupinky.

Oblast klubů
Kluby jsou místem, kde se pravidelně setkávají mladí lidé ve věku od 13 let. Tyto kluby vedou
mladí věřící lidé ze sborů SCEAV, kteří mají touhu sdílet své životy s druhými. Jejich hlavním cílem
je zvát mladé nevěřící lidi na pravidelnou klubovou činnost, kde mají možnost navazovat nová
přátelství, prožívat aktivně svůj volný čas, ale především mají možnost slyšet křesťanskou zvěst.
V roce 2016 jsme tuto činnost podporovali na místech Albrechtice, Nýdek, Vělopolí a Třinec.
Během roku však svou činnost klub v Třinci ukončil. Vnímáme, že mladí lidé nyní nemají odvahu
vstupovat do zodpovědnosti vést pravidelně/týdenně klub, připravovat kvalitní program
a dělat časově náročné věci. Co vnímáme za velké pozitivum je, že mladá generace v naší
církvi již více přemýšlí misijně a snaží se, aby jejich dorosty/mládeže, akce které pořádají, byly
misijní/evangelizační a otevřené pro jejich nevěřící přátele. I nadále chceme podporovat mladou
generaci v misijním způsobu života v prostředí, kde se nacházejí, a motivovat je k odvážným
krokům - udělat něco víc pro Boží království.
Jednou takovou výzvou v roce 2016 byla výpomoc Slezské diakonii v projektu přijetí uprchlíků do
České Republiky - naší aktivitou bylo si jednou za týden pro skupinu z Iráku připravit odpolední
činnost - tuto činnost jsme mohli společně zajišťovat s mladými lidmi z naší církve.

Studentská skupinka Olomouc
I v roce 2016 fungovala Olomoucká skupinka jako místo setkávání pro studenty, kteří v rámci
svého studia potřebovali načerpat z Božího Slova, modlit se, být s jinými křesťany, kteří aktuálně
procházejí podobnou životní etapou. Skupinka probíhala pravidelně každé pondělí od 19 hodin
v bytě Leszka a Gabky Gajdzicových v centru Olomouce. Společně jsme studovali List Jakubův,
méně známé listy z Nového Zákona, a List Efeským. Modlitby pro nás byly přiblížením k Bohu,
ale i k sobě navzájem, protože i v tomto roce se naše vztahy a přátelství posílily. Společně jsme
chodili na koncerty nebo různé přednášky, které se v Olomouci konaly pod záštitou Studentského
křesťanského hnutí. Mnozí z nás také posílili ETG misionářů Rohlfingových, se kterými si
procvičujeme angličtinu a plánujeme společné akce. Jsme Pánu vděčni za každé nové pondělí
a každou další skupinku. Věříme, že tyto společné večery nejsou povzbuzením pouze pro nás.
L. a G. Gajdzicovi

Studentská skupinka Brno
V Brně studuje a pracuje velká skupina mladých lidí ze Slezska. Skupinka se v posledním období
schází střídavě ve dvou soukromých bytech nedaleko centra. Využívá tímto neformálního
a přátelského prostředí. Každé setkání je ohlášeno facebookové skupinkové komunitě. Co se asi
stále nedaří, je pozývání lidí mimo Slezany. S Brňáky a dalšími studenty z jiných stran republiky
umíme bez problémů komunikovat ve škole a v práci, ale pozývání lidí, natož nevěřících na
skupinku, se prozatím opravdu nedaří. Samozřejmě na začátku semestru je účast vyšší a koncem
semestru se zápočty a zkouškami účast významně klesá (aproximuje velice malým počtům).
Plánujeme pozívat zajímavé hosty se zajímavými přednáškami. Naším cílem do budoucna není
nějaké malé slezské ghetto uprostřed velkoměsta, ale otevření skupinky na Brno. Pozitivní je fakt,
že se skupinka pravidelně schází jednak na tradičních setkáních kolem Božího slova a jednak na
sportovních akcích. Lze ji vnímat jako základ pro další evangelizační práci ve městě.

ETG - English Talk Group
Angličtina je oblastí služby EC M.I.S.E., kde se snažíme mladé lidi oslovit evangeliem skrze
anglický jazyk. Služba probíhá formou ETG (English Talk Group) – setkávání v klubovnách a diskuse
v angličtině, služba je primárně určena pro mladé lidi na konci základní školy a ve věku střední
školy. Tato setkání vede americký dobrovolník, který také vytváří celý program, jehož součástí
jsou i různé hry a aktivity. Setkávání existuje již třetím rokem v Havířově-Šumbarku, kde máme
misionáře Bena Helgeho z Nového Mexika. V Karviné, kde do konce školního roku sloužila Denise
Schlesselman z Missouri, měl službu dále rozvíjet Sean Baker, ale ten se nakonec rozhodl vrátit
zpět do USA po roční službě na Slovensku, a tak bude pokračovat nová misionářka, a to počátkem
roku 2017. Během léta se do Olomouce nastěhoval manželský pár Freeman a Susie Rohlfingovi,
postupně i na tomto místě budují službu; mají nejen setkání typu ETG, ale i jiné formy, např.
individuální setkávání s lidmi z jejich okolí. Tento pár také jednou týdně pomáhá s novým misijním
místem v Místku, kde Freeman vede ETG a Susan má na starosti angličtinu pro děti. Za českou
stranu jsou v této službě zapojeni místní či externí dobrovolníci, na Šumbarku ve službě pokračuje
Monika Šikulová a Tomáš Přeček, v Karviné pomáhají manželé Kuczerovi. Služba na Šumbarku

se vyvíjí už delší dobu, a proto mezi pravidelné aktivity patří i víkendovky, speciální akce, večeře
s Benem a jiné. Kromě zmíněných aktivit jsou oba misionáři také ve školách, kde působí jako
asistenti učitele při výuce angličtiny a kde navazují nové vztahy. V případě Denise jde i o službu pro
mladší děti, které se setkávají na kroužcích angličtiny v odpoledních hodinách.

Impuls týdny 2016
V roce 2016 proběhlo v ČR celkem 7 Impuls týdnů (Orlová, Místek, Albrechtice a 2x Poruba, 2x
Ústí nad Labem). Kromě toho se uskutečnily ještě 3 misijní výjezdy do zahraničí (Rusko, Srbsko
a Finsko). Na každém místě, kde proběhl Impuls týden se asi 30-50 lidí mělo možnost setkat
s křesťany a slyšet evangelium. V průběhu roku (jednou za měsíc) probíhal 24-hodinový trénink
5-ti nových vedoucích pro Impuls týdny. Dva z nich v tomto roce společně vedli v létě Impuls týden
v Ústí nad Labem. Kromě toho se do letních Impuls týdnů zapojilo celkem 15 nových dobrovolníků,
kteří na Impuls týdnu byli poprvé. Do Impuls týdnů v ČR se zapojilo asi 60 dobrovolníků z různých
církví v ČR a asi 25 dobrovolníků z Ruska, Švédska, Norska, USA a Německa.

Fotbal
Také v roce 2016 pokračoval dětský fotbalový kroužek
pro děti 6 – 12 let. Kroužek probíhal v Třanovicích na
hřišti nebo v tělocvičně a je pod záštitou sboru SCEAV
Třanovice.
O prázdninách se také uskutečnil příměstský
fotbalový kemp pro děti, který je pořádaný
ve spolupráci s EC M.I.S.E.. Kemp se uskutečnil od 1. 8.
– 5. 8. 2016 a byl pro děti od 6 do + - 12 let. Probíhal
formou příměstského tábora. Počet účastníků pro
tento rok byl 20 a stav byl naplněn. Vše se konalo na
fotbalovém hřišti v Třanovicích a v sále a klubovnách
SCEAV Třanovice. Program probíhal od 8:00 do 16:30
následovně: uvítání, zábavná sportovní hra, svačina,
trénink, oběd, biblické slovo, diskuzní skupinky, zápasy,
dovednostní soutěže, shrnutí dne, vyhlášení odměn
a rozloučení. Vedoucím kempu byl Ondra Mazaný
z Prahy, který celý kemp vedl. Téma kempu: Věřit chce
odvahu. Ve středu byl zorganizován výlet k památníku
na Goduli, kde bylo dětem vysvětleno, wwo jaké
místo se jedná, a co to znamená pro křesťany.

Organizátoři: Jana Wewiórková, Aleš Klus, Daniel Klus, Benjamin Mrózek, Marek Roman, Luboš
Tomiczek , Roman Glajcar , Radek Wewiórka
Děkujeme všem, kteří nás v celém roce podporovali, povzbuzovali, modlili se za tuto službu.
Děkujeme také všem, kteří nám pomohli v organizaci fotbalového kempu. Děkujeme také Pánu
Bohu za jeho ochranu, moudrost a sílu v této službě.
Radek Wewiorka

Qliga 2015/2016
Již šestý ročník křesťanské volejbalové ligy odstartoval sobotou 31. 10. 2015 a byl
ukončen finálovými zápasy v sobotu 28. května 2016. Qliga měla své zázemí v moderní třinecké
hale STARS. Obrovskou organizační změnou, oproti minulým ročníkům, bylo, že se hrálo méně
často, ale intenzivněji a bylo dovoleno mít v týmu starší hráče (z důvodu nenaplnění dostatečného
počtu hráčů). Zápasy se odehrávaly přibližně jednou měsíčně a trvaly šest hodin. Touto změnou
reagovalo vedení ligy především na požadavky ze strany dojíždějících vysokoškolských studentů,
pro které nebylo reálné účastnit se ligy každý týden. Mezi sebou soupeřilo celkem 8 týmů
z Třinecka, Jablunkovska a okolí, což odpovídá asi 100 různým lidem, kteří se ligy minimálně
jednou zúčastnili, včetně vedoucích. V základní části proti sobě jednotlivé týmy odehrály vždy
4 zápasy. Do play-off však postoupily pouze 4 nejlepší týmy, které bojovaly o přední příčky. Nejlepší
3 týmy byly odměněny hodnotnými cenami.
Před hrou jsme se krátce zamýšleli nad aktuálními tématy ze života s důrazem na křesťanské
hodnoty – většinou byl zajištěn externí host, který měl zamyšlení na dané téma. Často následoval
příběh slavné sportovní osobnosti z řad křesťanů, která svými morálními zásadami uplatňovanými
v životě byla mladým lidem překládána za vzor. Po zamyšlení následovala krátká modlitba.
Na konci sezóny byli mladí lidé pozvání na plánovaný volejbalový kemp, který se
uskutečnil 15. 8. – 18. 8. 2016 již tradičně ve Smilovicích. Hlavním tématem kempu bylo motto
„Najdi sám sebe“. Kapacita kempu byla 100% naplněna, pobytu se zúčastnilo téměř 30 mladých
lidí. Největší část každého dne tvořila samotná hra a trénink v moderní Smilovické hale. Jeden
večer byl plánován jako čistě evangelizační, byl pozván speciální řečník. Pevným bodem programu
byly jedinečné večery, na kterých se hrály různé společné hry, díky kterým se účastníci vzájemně
poznávali a prohlubovali vztahy.
Martina Škanderová

ZÁMĚR 21/10
Cílem Záměru 21/10 je pracovat nejbližších deset let takovým způsobem, aby na 21 nových
místech vznikly zdravé a rostoucí skupiny křesťanů, které by působily misijně ve svém okolí. Proč
na 21 místech? Slezská církev evangelická augsburského vyznání 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. Naše země je jednou z nejvíce nekřesťanských zemí
Evropy. My sami v naší církvi 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 Pánem Bohem. Zároveň si uvědomujeme, že jedině na
Něm záleží, kolik hřiven a v jaké době se nám společně v naší církvi podaří rozmnožit.
V roce 2016 byla rozvíjena misijní práce na těchto místech: Ostrava – Poruba, Havířov – Šumbark,
Karviná Ráj, Nýdek, Frýdek – Místek a Olomouc.

Ostrava Poruba
Nové prostory
Od listopadu loňského roku jsme začali pronajímat prostory, které se snažíme postupně
kompletně vybavit tak, aby interiér působil na příchozí příjemným a moderním dojmem. Chceme
vytvořit takové místo, kde si lidé zvyknou chodit a budou tam chodit rádi. Naším cílem je, aby
se tyto prostory staly spojovacím článkem mezi městem a církví. Prostory už nyní využíváme
pro jednotlivé aktivity našeho společenství, jako např. bohoslužby, dětský klub, večery chval
a modliteb, narozeninové oslavy atd. Samozřejmě některé aktivity budou i nadále přirozeně
probíhat v bytech nebo v terénu (učednické skupinky, skupinky pro muže a pro ženy).

Společenství a tým
Rok 2016 nebyl pro naše společenství rokem jednoduchým. Někteří lidé z našeho týmu procházeli
různými krizemi a těžkými věcmi. Všichni jsme aktivně sloužili, ale nebyla v tom mezi námi jednota
a nefungovali jsme jako tým. Tyto „turbulence“ nám však nakonec pomohly si věci vyříkat narovinu
a vedly k upevnění našich vztahů. V minulém roce jsme jako společenství jeli na dvě víkendovky, které
velmi výrazně přispěly k uzdravení a obnovení našich vztahů. Jsme vděčni Pánu Bohu, že si postupně
povolává další lidi, kteří se rozhodli v Porubě misijně sloužit. V současné době je v širším týmu 11 lidí.
Patří k nim Kristian a Karianne Lande, Marek a Martina Římanovi, Marek a Jola Lasotovi, Jarek a Jana
Foberovi, Katka Utěkalová, Markéta Widláková a diakon Daniel Kocyan.
Misijní týdny
V létě 2017 proběhly v Porubě dva misijní týdny. První z nich proběhl na základní škole Čkalovova
a byl zaměřený na mladé lidi. Během misijního týdne se nám povedlo oslovit cca 150-200 lidí na ulici.
Někteří z nich přišli na evangelizační večery ve škole. Druhý misijní týden byl zaměřený na sport.
Měli jsme tady tým 10-ti mladých kluků z Norska v čele s manželi Steinerovými. Každý den probíhaly
tréninky a zápasy na umělém fotbalovém hřišti. Celá akce pak vyvrcholila fotbalovým turnajem, na
kterém asi 60 mladých kluků slyšelo evangelium.
Služba mladým lidem
Od listopadu 2016 se k misijnímu týmu v Porubě na období pěti měsíců připojili také mladí studenti
biblické školy Øystein Schjelderup a Tormod Jordet z Norska. Jejich služba se soustředila především
na Wichterlovo gymnázium, kde pravidelně navštěvovali hodiny angličtiny s tematickými programy
a v menších skupinách pak diskutovali se studenty. Tímto způsobem přirozeně navazovali vztahy se
studenty gymnázia.
Služba mladým rodinám a dětem
Každé úterý dopoledne probíhá baby klub, který je u maminek s dětmi velmi oblíbený. Téměř na
každé setkání přijde nějaká nová maminka. Kolem nás je spousta mladých rodin s dětmi, se kterými
udržujeme vztahy. Každý pátek odpoledne probíhá dětský klub, kde kromě dětí členů našeho
společenství, pravidelně chodí 5-8 dětí.
Daniel Kocyan

Frýdek - Místek
Misijní práce v Místku byla zahájena požehnáním a vysláním třech manželských párů (Zuzany
a Tomáše Chodurových, Romany a Romana Kotekových, Daniele a Kristiny Chlebkových), které se
uskutečnilo v neděli dne 10. ledna 2016 ve sboru v Komorní Lhotce. Na začátku této služby celý tým
prošel vzděláváním „Misijní trénink“ a „Jak lidem vysvětlit evangelium“.
V prvních měsících jsme také dělali průzkum terénu a hledali místo pro setkávání. Jediné vhodné
a finančně dostupné prostory, které jsme našli, muselo město, jako pronajímatel, nejdříve
zrekonstruovat, což trvalo podstatně déle, než jsme si představovali. Po dlouhém čekání jsme se od
1. 12. 2016 stali oficiálně nájemci těchto prostor, za což jsme velice vděční! Jedná se o tři místnosti
včetně WC a koupelny, které se nachází v jednom sídlištním panelovém domě. Do té doby probíhaly
všechny aktivity venku, jelikož jsme neměli žádné zázemí pro scházení se. V létě jsme pořádali několik
akcí, na které jsme zvali lidi na ulicích a v parku. Od 3. – 7. července proběhl první Impuls týden. Každý
den bylo hezké počasí, takže jsme se mohli setkávat s lidmi venku a trávit s nimi čas. Dopoledne jsme
s celým týmem měli společná ztišení u Božího slova a následné plánování. Po obědě jsme pak šli do
ulic a zvali lidi na odpolední program. Od 14:30 se odehrávaly různé, nejen pohybové, aktivity pro děti
nebo vyrábění. Od 17:00 pak probíhaly besedy na různá témata. Besed se účastnilo cca 12-15 lidí. S
některými z nich jsme pak pokračovali i po oficiálním konci programu a při zajímavých rozhovorech
jsme měli příležitost vysvětlit evangelium a vyměnit si kontakt do budoucna. Poslední dva dny jsme
večer také grilovali. Náš tým doplnili i rodáci z Norska, kteří připravili pro lidi ochutnávku norské
čokolády a typicky norského výrobku - hnědého sýra.
Od 24. - 26. července proběhla třídenní akce podobného charakteru jako Impuls týden. Na konci
prázdnin, 28. 8. 2016, jsme zorganizovali Zakončení léta. Program obou akcí byl s malými obměnami
podobný: hry pro děti i dospělé, vyrábění, soutěžení, vikingské šachy, vyprávění pro děti, besedy
na různá témata, grilování. Všech letních akcí se účastnilo kolem 300 dospělých lidí spolu s dětmi.
V říjnu jsme připravili Podzimní párty, která nakonec z důvodu nepříznivého počasí neproběhla. Místo
toho jsme se sešli s jednou rodinou, se kterou se nám podařilo během léta navázat přátelské vztahy.
Když jsme na začátku prosince dostali do pronájmu prázdné místnosti, pustili jsme se ihned do práce.
Bylo nutné ještě opravit zdi, vymalovat a místnosti vybavit. Dne 16. 12. 2016 jsme pořádali Otevření
místností, na které jsme pozvali všechny lidi z panelového domu, ve kterém se naše prostory
nacházejí, a také ty, se kterými jsme se během léta seznámili. Prožili jsme skvělý a požehnaný čas
s těmi, kteří přišli (12 dětí, 10 dospělých).
Z této misijní práce máme velikou radost nejenom proto, že můžeme lidem předávat lásku a to, co
jsme sami od Boha přijali, ale také proto, že skrze tuto službu jsme sami proměňováni a můžeme
Pána Ježíše poznávat jinak, než doposud! Za všechny dospělé i děti, které jsme potkali, jsme Bohu
velice vděční a vyprošujeme pro ně milost!
Kristina Chlebková

Havířov – Šumbark K4
V letošním roce probíhaly totožné aktivity jako loni. Tedy: Kluby pro děti (Klubáč), pro maminky
s dětmi (Mamča klub), pro mládež s výukou Angličtiny a rodilým mluvčím (ETG). Taktéž pokračovala
středeční modlitební setkání (Forsáž). V rámci pravidelných klubů proběhly také různé workshopy,
výlety či víkendovky. Po dohodě s Albrechtickým presbyterstvem (našim mateřským sborem)
jsme se od března 2016 začali pravidelně první neděli v měsíci scházet „ke stolu“. Zde máme
u prostřeného stolu možnost sdílet naše životy a zkušenosti s Kristem spolu s přáteli a hosty.
S aktuálním poselstvím Božího slova a praktickými zkušenostmi ze života s Pánem Ježíšem mezi
nás již zamířila více než desítka hostů. Také přátel nebylo málo. Někteří odešli, jiní přišli znovu…
Jsme vděčni za každou novou příležitost ke sdílení evangelia.
S končícím se jarem došlo k opakovanému vytopení klubovny přívalovým deštěm. (Naposledy
před třemi lety.) Zničeny byly všechny koberce a krytiny-linolea, regály (knihovny), stůl, a částečně
byl zaplaven i klavír. Veškeré další vybavení bylo nutné očistit a dezinfikovat… Mnoho práce
a škody bez náhrady. I přes tuto nepříjemnou situaci však přišlo požehnání. Po dohodě s majitelem
(MRA) došlo k bezplatnému položení nové dlažby na veškerou zasaženou plochu, namísto z jeho
strany opětovně podporovaného linolea. Toto rozhodnutí pak zásadně změnilo vzhled i postup
pro případné další nenadálé situace a jejich praktické řešení. Jsme za to velmi vděční. V průběhu
vyjednávání i čekání na novou dlažbu jsme si kladli mnoho otázek. Jak dál? Co je zapotřebí změnit?
Kam směřujeme? Proč? Církev jako klub, aktivity? Klubovna nebo domov? aj. Došli jsme k závěru,
že chceme místo, kde se všichni (my i hosté) budeme cítit „tak trochu jako doma“, vypadá to jako
doma, užíváme věci jako doma a to jak v tom příjemném i nepříjemném, kam se rád vracím, kde
dávám i beru a odpouštím a je mi odpuštěno. Garantem pak toho všeho je jediný Bůh Otec, jeho
Syn Ježíš a svatý Duch. Tedy církev jako domov a domov jako církev. Je to pro nás velká výzva,
závazek pro další období a směřování. Jak je tomu u vás?
Eduard Mikeš

Karviná Ráj
Každý pátek od 16:00 do 17:00 se v prostorách SD Pohoda konal dětský klub, který má již
dlouholetou tradici. Klub vede Jaroslav Kuczera a Dana Koukolová. Na klubu pomáhá také Denise
Schlesselman. Děti z Nízkoprahového klubu jsou zvány na Dětský klub, kde hrají hry, zpívají
křesťanské písně a slyší biblické či jiné příběhy, skrze které mohou poznávat Pána Boha. Po klubu
se scházel tým k modlitbám za děti, ale také rozvoj služby v Karviné-Ráji.
Na začátku roku 2016 tým přehodnotil službu setkávání ETG. Jelikož na tyto setkání nedocházeli
žádní mladí lidé, pravidelná setkávání ETG se zrušila. Několikrát se uspořádaly jednorázové akce
u Denise Schlesselman doma.
Jednou měsíčně navštěvovala Natalia Macura s panem Milanem Chobotem, presbyterem
karvinského sboru, Dětský domov Srdce. Pan Milan Chobot děti v tomto dětském domově
navštěvuje již několik let. Na setkání přicházelo 5-6 dětí. Program obsahoval: povídání si s dětmi,
zpěv, příběhy z Bible, modlitby a hry. O Vánocích a Velikonocích jsme vzali děti do sboru Karviná 1,
kde se konal program pro děti, společně s divadlem, příběhy a tvořivou dílnou.
V březnu a dubnu 2016 se připravilo vše potřebné k tomu, aby se v Karviné-Ráji mohly uskutečnit
dva kurzy: Objevování křesťanství a MyLife Workshop. Pastor Cieślar předal Natalii Macura seznam
jmen a adres lidí z Karviné-Ráje, jež jsou zapsání v kartotéce karvinského sboru. V průběhu března
a dubna Natalia Macura společně s Danielem Chlebkem, Emilem Macurou a Davidem Macurou
obcházeli 76 bytů/domů s pozváním na kurzy. Pozvání lidé obdrželi letáčky na oba kurzy a také malý
dárek. Osoby, s kterými jsme měli možnost mluvit osobně, které jsme zastihli doma, jsme pozvali
na kurzy do restaurace Ovečka v Karviné-Ráji, kde jsme měli domluvené prostory. Mnozí lidé, se
kterými jsme mluvili, ani nevěděli, že jsou členy SCEAV. Někteří neměli zájem nás vyslechnout
a hrubým způsobem před námi zavřeli dveře. Byli však také ti, kteří byli vstřícní a děkovali za
pozvání. Na kurzy jsme zvali také lidi z blízkého okolí restaurace Ovečka (cca 30 domů). Bohužel
na první setkání kurzu Objevování křesťanství (18. 4.) přišla pouze jedna věřící paní ze sboru
v Karviné 1 a na kurz MyLife Workshop (19. 4.) nepřišla žádná z pozvaných osob. Konání kurzů
bylo tedy zrušeno.
Natalie Macura, která měla půl úvazek určený pro rozvoj práce v Karviné Ráji v květnu ukončila
pracovní poměr v EC M.I.S.E., jelikož odjela na dlouhodobý misijní výjezd do zahraničí. Úvazek
pro Karvinou Ráj jejím odchodem zanikl. V rámci spolupráce se zahraničními dobrovolníky svou
činnost také v polovině roku 2016 ukončila Denise Schlesselman. Jejím nástupcem v misijní
činnosti v Karviné Ráji měl být od záři 2016 misionář Sean Baker, který se však na poslední chvíli
rozhodl vrátit zpět do USA. S vysílající organizací jsme následně řešili tuto situaci a jednali o novém
misionáři. Na konci roku 2016 nám byla přislíbena misionářka pro následné období dvou let.

Nýdek
Na začátku roku až do letních prázdnin jsme dělali pravidelné kluby v pátky, kam chodili cca 3
klubáci, kteří nechodili úplně pravidelně, ale z toho byli dva teenegeři, kteří chodili do jiných
sborů. Ve stejné době jsme zvažovali možnost uspořádat přednášku ve škole, kterou by vedl Slavoj
Raszka pod organizací Acet, ovšem tento nápad nám zamítl ředitel nýdecké školy. Po tomto jsme
se rozhodli, že začneme chodit na umělé hřiště, které je u nýdecké školy. Z počátku jsme se začali
seznamovat s menší partou, která tam v pátky trávila čas nejčastěji hraním fotbalu. Po několikáté
jsme se s nimi seznámili a v mezipauzách si zahráli svoje hry, jako např. ninja apod. Často jsme
s nimi hráli fotbal, občas i basketbal, pinkali s volejbalovým míčem atd. Nebylo to úplně pravidelně,
protože přes prázdniny jsou různé pobyty a campy, takže to někdy nebylo vůbec nebo nás pro
změnu bylo skromněji. Když se schylovalo ke konci prázdnin, tak jsme sice navázali nějaké kontakty,
ale i přesto neprojevovali zájem o klub a taky, když začala škola, tak už moc nechodili na hřiště.
Nějaký čas jsme přemýšleli, jak dál, zda pokračovat v klubu, mít nějaká modlitební setkání nebo
s tím skončit. Nakonec jsme se rozhodli, že přerušíme službu klubu a začneme dělat pravidelné
modlitební skupinky, kde se sdílíme a modlíme za Nýdek. Taky bychom prosili o modlitby o to, jak
máme dále pokračovat i o moudrost a Boží vůli v této službě.
Ondřej Pietrosz
V rámci úvah o založení nového misijního místa v Nýdku se pravidelně ke společným modlitbám
jednou měsíčně setkávaly rodiny z Nýdku.

Olomouc
Začátkem roku 2016 proběhlo několik výjezdů do Olomouce za účelem zmapování lokalit
a hledání vhodné části města pro vznik nového misijního místa. Po čase modliteb a uvažování byla
vybrána lokalita Olomouc – Nové sady, kde se následně začal hledat byt pro misionáře, kteří byli
již pro službu v Olomouci připraveni. Misionáři Freeman a Susan Rohlfingovi začali aktivně svou
službu v záři 2016. Daniel Chlebek seznámil misionáře s prostředím a lidmi sloužícími a studujícími
v Olomouci. Služba misionářů začala účastí a spoluprácí na studentských skupinách a následně
na kurzu ETG. V rámci budování vztahů proběhlo několik setkání a akcí přímo v bytě misionářů.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V rámci naší publikační činnosti jsme v tomto roce vydali brožuru Cesty k sousedům, která je
30-ti denním modlitebním průvodcem především za naše sousedy. Cílem vydání této brožury je
povzbudit sborovníky, aby se nebáli vstoupit do procesu navázání a zlepšování vztahů se svými
sousedy a následně s nimi sdílet evangelium.
V tomto roce byla v EC M.I.S.E. nejprodávanější publikací naše kniha Nejlépe střežené tajemství
pekla. Kniha se zabývá otázkami: Proč se tolik nevěřících odvrací od poselství evangelia? Jak vést
hříšníky ke skutečnému pokání? Kniha rovněž dává mnoho praktických rad, jak dělat evangelizaci
prakticky.
V roce 2016 jsme také začali s přípravou dalších publikací, které budou vydány v roce 2017.

Hospodaření EC M.I.S.E. za rok 2016
V roce 2016 jsme hospodařili s finančními prostředky z darů jednotlivců, Slezské církve evangelické
a. v., sborů SCEAV, zahraničních církví a různých organizací. Dále jsou aktivity a činnost EC M.I.S.E.
financovány z výnosů z prodeje publikací a poskytování vzdělávacích služeb a v neposlední řadě
z účastnických příspěvků. S finančními příspěvky se snažíme dobře hospodařit a zároveň zachovat
účel, na který nám byly poskytnuty. Dárci mohou přispívat na konkrétní kluby, misijní týmy,
sportovní činnosti, různé programy či podpořit práci misionářů a skupinky s výukou angličtiny
nebo přispět přímo na centrum EC M.I.S.E. či mzdové náklady spojené se zaměstnanci. Pro tyto
účely má každé středisko EC M.I.S.E. přidělen svůj variabilní symbol. Seznam VS najdete na našich
webových stránkách www.ecmise.cz.
Finanční dary (včetně darů na mzdy a sbírek) byly v roce 2016 přijaty v celkové výši 934 286 Kč.
Od fyzických osob (FO) jsme obdrželi 627 361 Kč, od právnických osob (PO) 41 000 Kč (Remer
s.r.o., Vlastimil Sikora a Petr Marekwica), a od církví, sborů a církevní organizace 265 925 Kč
(SCEAV, Norská církev, The Lutheran Church Missouri Synod z Ameriky, FS SCEAV Třanovice,
FS SCEAV Komorní Lhotka, FS SCEAV Albrechtice, FS SCEAV Třinec, Křesťanské společenství, z.s.,
MS Smilovice). Mimo to jsme obdrželi i věcné dary ve výši 5 800 Kč od manželského páru. Také
Slezská církev evangelická a.v. podpořila EC M.I.S.E. finanční částkou 1 100 000 Kč na zabezpečení
činnosti EC M.I.S.E. a pokrytí mzdových nákladů.
Všem dárcům chceme ze srdce poděkovat. Za každý dar jsme velice vděční a uvědomujeme si, jak
nám Pán Bůh i v této oblasti každoročně žehná. Přejeme Vám mnoho Božího požehnání, „neboť
ochotného dárce miluje Bůh“ (2. Korintským 9,7b).
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Evangelizačního centra M.I.S.E.
V účetním období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 vykázala organizace Evangelizační centrum
M.I.S.E. následující výsledky hospodaření:
Náklady za rok 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiálové náklady				
Energie					
Cestovné					
Náklady na reprezentaci 			
Propagace					
Služby						
Ostatní služby					
Mzdové náklady					
Ostatní daně a poplatky

Výnosy za rok 2016
•
•
•
•

186 013 Kč
99 375 Kč
91 025 Kč
8 434 Kč
18 507 Kč
411 349 Kč
262 196 Kč
1 077 895 Kč
33 891 Kč
---------------------Náklady celkem: 2 188 685 Kč

Tržby za prodané zboží a poskytnuté služby		
Zúčtování fondů (dary, dary na mzdy, sbírky)		
Přijaté příspěvky na činnost organizace a mzdy		
Ostatní přijaté příspěvky				

125 601 Kč
729 514 Kč
1 100 000 Kč
233 570 Kč
---------------------Výnosy celkem: 2 188 685 Kč

V následujících grafech jsou uvedeny celkové výnosy a náklady EC M.I.S.E. v roce 2016, včetně
výsledků všech klubů, misijních míst, sportovních a jiných aktivit.

•

Tržby za prodané zboží a poskytnuté služby
Prodej knih „Nejlépe střežené tajemství pekla“, brožur „Cesty k sousedům“ a modlitebních
diářů, poskytování vzdělávacích služeb

•

Zúčtování fondů (dary, dary na mzdy, sbírky)
V roce 2016 byly přijaty dary ve výši 888 149 Kč, dary na mzdy ve výši 17 977 Kč a sbírky
ve výši 28 160 Kč, celkem 934 286 Kč. Do výnosů bylo z této částky zúčtováno 729 514 Kč.
Dary byly v roce 2016 přijaty od FO, PO, církví a církevních organizací. Dary na mzdy posílaly
výlučně FO. Sbírky byly pořádány na aktivitách EC M.I.S.E., a také přijaty od některých farních
sborů SCEAV.

•

Přijaté příspěvky na činnost organizace a mzdy
Příspěvky na činnost organizace a mzdy od SCEAV

•

Ostatní přijaté příspěvky
Účastnické příspěvky na campy, víkendovky, pobyty, konference, misijní trénink aj., příspěvek
od SCEAV na ProChrist, příspěvky na poplatky, kauce a nájmy související s byty misionářů

•

Materiálové náklady
Kancelářské potřeby, spotřební materiál, drobný inventář a drobný hmotný majetek,
spotřeba potravin na konferencích, víkendovkách, campech, klubech atd.

•

Energie
Spotřeba plynu a elektrické energie, vodné, stočné, spotřeba tepla v bytech misionářů
a v prostorách klubů

•

Cestovné
Náklady na cestovné zaměstnanců a dobrovolníků EC M.I.S.E., přednášejícím na akcích
EC M.I.S.E., účastníků misijního tréninku v Londýně

•

Náklady na reprezentaci
Poděkování přednášejícím, překladatelům, zaměstnancům a dobrovolníkům (bonboniéry,
čokolády, dárkové poukazy, květiny aj.), přání a odměny

•

Propagace
Tisk propagačních materiálů EC M.I.S.E., např. brožur, letáků, plakátů, pozvánek, vizitek aj.

•

Služby
Telekomunikační poplatky, poštovné, nájmy bytů misionářů a nájmy prostor (pro kluby,
sportovní aktivity, víkendovky), poplatky za internet, přepravné přednášejících na konferenci
a účastníků misijního tréninku, tisk publikací (knihy NSTP, brožury CkS, modlitební diáře)

•

Ostatní služby
Ubytování (campy, víkendovky), služby související s nájmem (úklid, osvětlení aj.), účastnické
poplatky na školeních, konferenční poplatky, startovné sportovních aktivit, ozvučení na
konferencích EC M.I.S.E., překlady

•

Mzdové náklady
Mzdy, daň z příjmu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, nemocenské dávky

•

Ostatní daně a poplatky
Rezervační a administrativní poplatky bytů pro misionáře, poplatky za úřední ověření
dokumentů, bankovní poplatky, pojištění odpovědnosti organizace a dobrovolníků, úrazové
pojištění
Za EC M.I.S.E. Ing. Rut Hrachovcová

