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PROMISE CZ
Platforma pro misii a evangelizaci
Přinést život tam, kde žádný není.
PROMISE CZ je mezidenominační organizace, která chce
motivovat, vyzbrojovat a napomáhat stávajícím církvím,
sborům i jednotlivcům v evangelizační a misijní činnosti
tak, aby vznikala funkční společenství věřících lidí,
zejména na nových místech v ČR, kde dosud taková
nejsou.
PROMISE CZ, z. s. je spolek zapsaný u Krajského
soudu v Ostravě pod spisovou zn. L 9571
Datum registrace: 4. 2. 2011
IČO: 22904221
Sídlo: Komorní Lhotka 434
739 53 Komorní Lhotka
Tel.: +420 733 673 293
E-mail: info@pro-mise.cz
Datová schránka: ad5opq
Web. stránky: www.pro-mise.cz
Č. ú.: 2400239730/2010
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Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva spolku PROMISE
CZ, Platformy pro misii a evangelizaci.
Uvědomujeme si, stejně jako v předchozích letech, že jen
z Boží milosti jsme společně mohli vykonat v roce 2016
službu, která je zaznamenána v této zprávě. Věříme, že
aktivity níže popsané byly inspirované samotným Pánem
Bohem.
Chceme věřit, a za to se přimlouváme, aby i motivy a
energie vložená do níže popsaných aktivit vycházela
z Něho, a ne z nás samotných. Vždyť cílem veškeré služby
není oslavit nás lidi, ale samotného Pána Ježíše Krista.
„Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co
se mu líbí.“ (Filipským 2:13)
Jsme vděční za každého jednotlivce, kterého si Pán skrze
níže popsané služby a služebníky přivedl blíže k sobě, nebo
se Mu nechal poznat. Jsme také vděční za každého křesťana, který se rozhodl aktivně vstoupit na cestu učednictví,
cestu poslušnosti za Pánem Ježíšem.
Vážíme si všech vedoucích, zaměstnanců, členů týmů, finančních partnerů, mentorů a dobrovolníků, kteří se
rozhodli věnovat svůj čas, energii, schopnosti, finance,
čímž přispěli k tomu, aby ještě další lidé dostali šanci
dozvědět se o nádherné zprávě záchrany hříšného člově-
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ka v osobě zmrtvýchvstalého Božího Syna, Pána Ježíše
Krista, a naučili se Jej lépe následovat.
Mgr. Daniel Chlebek
Za PROMISE CZ – Platformu pro misii a evangelizaci

NAŠE POSLÁNÍ A VIZE

NÁŠ TÝM

Poslání a vize PROMISE CZ, jak jsou zakotvené ve
stanovách, byly naplňovány skrze níže popsané aktivity.
Činnost spolku, stejně jak i v minulých letech, směřovala
k motivování, vyzbrojování a napomáhání stávajícím církvím, sborům a jednotlivcům v evangelizační a misijní
činnosti, a to skrze evangelizační web HledamBoha.cz,
online kurz ProcJezis.cz, kurz Objevování křesťanství, Impuls festival, Impuls týdny a další níže popsané projekty.

Rada PROMISE CZ:
Mgr. Daniel Chlebek – předseda rady
Mgr. Adam Walach – místopředseda rady
Bc. Marek Schulhauser – místopředseda rady
Ing. Radim Čapla – člen rady
Hendrik Vogelaar – člen rady

Revizní komise:
Stanislav Boszczyk – vedoucí
Ing. Lukáš Walach
Mgr. Kristina Chlebková

Pracovníci:
Jan Heřmanský, DiS. –
Mgr. Kristina Chlebková –
Mgr. Daniel Chlebek –
Mgr. Adéla Šolcová M.A. –

koordinátor projektu
HledamBoha.cz na 100 %
administrativní pracovník pro
všechny projekty na 50 %
koordinátor kurzu Objevování
křesťanství na 40 %
koordinátorka e-koučů
v projektu HledamBoha.cz
na 50 % od června 2016

Kromě těchto čtyř zaměstnanců pracovalo v PROMISI CZ
v roce 2016 několik lidí na základě dohody o provedení
práce a zhruba 125 dobrovolníků.
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NOVÁ ORGANIZACE „HLEDAMBOHA.CZ“

PROJEKT HLEDAMBOHA
(HledamBoha, Codex – Proč Ježíš, Cesta k Bohu, Jak číst Bibli)

K nejdůležitějším událostem v roce 2016 patřilo rozhodnutí Rady PROMISE CZ ve věci zřízení nové samostatné
organizace HledamBoha.cz, z. s. K tomuto kroku se Rada
rozhodla v srpnu. Toto rozhodnutí bylo definitivně
schváleno Valným shromážděním PROMISE CZ na svém
výročním shromáždění dne 1. 11. 2016 s tím, že do nového spolku HledamBoha.cz, z. s. budou převedeny internetové projekty (HledamBoha, Proč Ježíš?, MyStory,
Codex atd.), které doposud zastřešoval a rozvíjel spolek
PROMISE CZ. Stanovy nového spolku HledamBoha.cz byly
připravované členy Rady PROMISE CZ během září a října
2016 a byly předloženy Valnému shromáždění při schvalování založení samostatného spolku HledamBoha.cz.
Nový spolek HledamBoha.cz je zřízen za účelem rozvoje
evangelizačních projektů realizovaných online přes internet, jehož specifické online zaměření mu má umožnit větší
možnosti v získání dalších partnerů a v celkovém rozvoji
Jesus.net nástrojů, což struktura PROMISE CZ se svými
online a zároveň offline projekty dle většiny členů Rady
PROMISE CZ neumožňovala v takové míře.
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Projekt HledamBoha a další projekty s ním spojené,
vycházející z rodiny Jesus.net, jsou evangelizační online
nástroje, které mají za cíl na internetu oslovit hledající
lidi a nabídnout jim možnost seznámit se s křesťanstvím.
Online strategie:
V roce 2016 jsme měli v součtu s našimi online kurzy celkem 807 komunikací a udělali jsme tři velké kroky v rámci
online strategie:
1. Proběhla velká optimalizace kampaní se zaměřením na
kvalitnější kontakty, kterou (subjektivně) hodnotíme jako
přínosnou.
2. Proběhla změna struktur online strategie se zaměřením
pro zapsání se do online kurzů. Na Codexu jsme proto
nabídli možnost „Online rozhovoru“, do kterého se přihlásilo 130 lidí. Dále se v roce 2016 přihlásilo 276 lidí do
kurzu Proč Ježíš? (oproti 161 lidem v roce 2015). To znamená, že polovina našich komunikací byla na Codexu.
Také jsme spustili dva nové individuální online kurzy:
„Cesta k Bohu“ (78 účastníků) a „Jak číst Bibli“ (107 účastníků).
3. Plné využití Google grantu.

Tým
V roce 2016 přibyl do týmu online strategie Filip Fabián
(Instagram) a David Dráb (člen týmu) a zapojilo se 12 nových e-koučů.
Další důležité milníky
zaměstnání koordinátorky e-koučů na poloviční úvazek
od června 2016,
navázání úzké spolupráce s webem EveryStudent.cz
(získání a správa Google grantu, zprostředkování
follow-upu),
vykročení směrem k založení samostatné organizace
HledamBoha.cz, z. s.

Dopad
Z našich zpětných vazeb vyplývá, že 58 našich návštěvníků
se setkalo s křesťany nebo se zúčastnilo Alfa kurzu
(oproti 30 lidem v roce 2015). 29 osob jsme napojili
a dovedli mezi křesťany přímo.
Na „Rozhodnutí“ na webu HledamBoha.cz kliklo 1251 lidí.
Zpracoval Jan Heřmanský, DiS.
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KURZ OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ
Kurz Objevování křesťanství je evangelizační nástroj,
který na základě Markova evangelia přibližuje hledajícím, kdo byl Ježíš a co očekává od těch, kteří Jej chtějí
následovat.
V roce 2016 probíhaly kurzy Objevování křesťanství na
území celé České republiky v různých denominacích.
Máme ověřeno, že se uskutečnilo celkem 41 kurzů, z toho
27 kurzů na nových místech. Kurzy prošlo 151 věřících lidí
a 146 nekřesťanů. Z toho se 48 lidí začlenilo do místního

sboru či společenství a pravidelně jej navštěvují. A zvlášť
velkou radost máme z toho, že 21 lidí přijalo Ježíše do
svého života během kurzu.
Podpora kurzu
V roce 2016 proběhlo několik školení ke kurzu Objevování
křesťanství, a to v Brně, Praze, Ostravě, Českém Těšíně,
Trutnově, Kutné Hoře a v Plzni. Školení se zúčastnilo
okolo 120 osob. Dále byl kurz představován na setkáních
pastorů a na konferencích v některých církvích či hnutích
uvnitř církví.
Byly připraveny a spuštěny druhé podpůrné stránky kurzu
www.kurz.objevovanikrestanstvi.cz jako podpora pro
vedoucí a zdroj informací pro křesťany a případné zájemce
o tento kurz. Připravovali jsme také systém online registrace kurzu, na základě které je vedoucímu vygenerována
pozvánka na kurz a jeho kurz je umístěn na mapě, kde se
případný zájemce o kurz může přímo přihlásit.
Příprava nových kurzů
V průběhu roku 2016 byl zahájen proces adaptace dvou
nových kurzů do českého jazyka – kurzu Objevování
učednictví a kurzu Objevování křesťanství – mládežnická
verze. V praxi to znamenalo, že jsme texty kurzu přeložili
s tím, že se v roce 2017 bude pokračovat na připravení
těchto materiálů k tisku a následně k distribuci.
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Jsme velmi rádi, že se kurz Objevování křesťanství v roce
2016 dostal do povědomí dalším vedoucím a sborům, že
s ním mají dobré zkušenosti a že přibývá jak sborů, které
ho zkoušejí poprvé, tak i těch, u kterých se stává pravidelným evangelizačním nástrojem.
Zpracoval Mgr. Daniel Chlebek
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IMPULS FESTIVAL
IMPULS festival je mezidenominační víkendová akce,
která chce povzbudit účastníky k osobnímu vztahu s Bohem a také k evangelizaci a misii.
Ve dnech 11.–13. 3. 2016 proběhl již 5. ročník IMPULS
festivalu, který se uskutečnil v Domě dětí a mládeže
v Třinci.
Účelem bylo povzbudit mladé lidi k misijní práci v ČR, aby
se Boží království mohlo šířit ještě více v naší zemi. Byla to
příležitost pro duchovní i osobnostní růst v oblasti vůdcovství, pro motivaci jít hlouběji ve vztahu s Kristem
i s lidmi kolem, pro posilnění ve sdílení se s evangeliem se
spolužáky a spolupracovníky.
Na přípravě celé akce (organizace, program atd.) se
podílel tým skládající se z 9 lidí. Během IMPULSU se pak
na hladkém průběhu akce podílelo přes 45 dobrovolníků.
Na celý pobyt se přihlásilo necelých 100 mladých lidí
z různých denominací. V pátek a v sobotu na večerní
program přišlo kromě stálých účastníků dalších téměř 200
mladých lidí.
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Téma IMPULS festivalu bylo „V Jeho plánu“. Hlavními
řečníky a hosty byli: Slawek Jagiela z PL (Misijní práce na
novém místě), Daniel Chlebek (MyLife Workshop), Lukáš
Targosz (Vůdcovství), Michal Krchňák (Osobní evangelizace), Kristian Lande a Daniel Kocyan (Impuls týdny).
Program IMPULS festivalu byl pestrý a přizpůsobený
mladým lidem: motivační zvěst s výzvou na konci (4x),
ztišení u chval, koncerty (ESPÉ ze Slovenska a Impuls
band), 5 pracovních skupin (Misijní práce na novém místě,
Vůdcovství, MyLife Workshop, Osobní evangelizace,
Impuls týdny), různé sporty během sportovního odpoledne.
V sobotu večer byl na IMPULS festivalu také stánek
HledamBoha.cz. Účastníci si mohli vzít záložky HB, v prodeji byly také náramky s logem HledamBoha.cz a IMPULS
festivalu.
Hlavním cílem IMPULS festivalu bylo povzbudit mladé lidi
k evangelizaci a s těmi, kteří byli osloveni Božím Duchem,
dál spolupracovat a nabídnout jim zkušenost v praxi
(Impuls weeky). Tento cíl se pomalu naplňuje tak, že mladí
lidé jsou nadšení a chtějí se Impuls weeků účastnit. Jsou
určená města, kam se týmy v létě vydají, aby ve spolupráci
s lokálním sborem sdílely evangelium s nevěřícími a hledajícími v daném městě.

V tomto roce, podobně jako i v minulém, se na nákladech
IMPULS festivalu podíleli kromě zahraničního partnera
i další noví sponzoři z Česka, za což jsme velmi vděční.
S radostí můžeme říci, že akce byla podobně jako v předešlém roce úspěšná a doufáme, že přinese v budoucnu
trvalé ovoce toho, co bylo zaseto. Účastníci hodnotili
IMPULS festival v anonymní anketě i v rozhovorech rovněž
velmi kladně.
Zpracoval Mgr. Daniel Chlebek
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IMPULS TÝDNY
IMPULS týden chce být impulsem pro nové lidi, kteří
potřebují nějak reagovat, když se setkají s Ježíšem.
IMPULS týden je také impulsem pro místní společenství,
které naváže nové vztahy s lidmi z ulice, a zároveň je
IMPULS týden impulsem pro všechny účastníky, kteří jsou
motivováni a prakticky trénováni k evangelizaci a k misii.
Co je tedy IMPULS týden? Je to: 1 Boží rodina, 1 týden,
1 město, 1 společný cíl: Aby noví lidé slyšeli o Ježíši
a měli s Ním zkušenost!
V roce 2016 proběhlo v ČR celkem 7 IMPULS týdnů
(Orlová, Místek, Albrechtice, 2x Poruba a 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, mělo asi
30 – 50 lidí možnost setkat se s křesťany a slyšelo
evangelium. V průběhu roku (jednou za měsíc) probíhal
24hodinový trénink 5 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 byli na IMPULS týdnu poprvé.
IMPULS týden v Ústí nad Labem
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Místa a termíny
Srbsko (Adaševci) / 13. – 15. 2. 2016
− tým 3 lidí z ČR, spolupráce s organizací OM (Operace
mobilizace) Černá hora v uprchlickém táboře v Adaševci
Rusko (Uljanovsk) / 19. – 27. 3. 2016
− program v hodinách angličtiny na anglické škole,
program na klubech, návštěva dětského domova, setkání s jednotlivci
Orlová ČCE / 27. 6. – 2. 7. 2016 / Štěpán Janča
− cílová skupina: mladí lidé a děti
− zahraniční tým: USA
Místek SCEAV / 3. – 7. 7. 2016 / Daniel Chlebek
− cílová skupina: mladé rodiny s dětmi
− zahraniční tým: Norsko
− český tým: mladé rodiny s dětmi z Komorní Lhotky
Poruba SCEAV / 3. – 9. 7. 2016 / Daniel Kocyan
− cílová skupina: mladí lidé z Poruby
− zahraniční tým: Norsko
− český tým: mladí lidé ze SCEAV
Finsko (Narpes) / 1. – 7. 8. 2016 / Daniel Kocyan
− cílová skupina: kontakt a služba uprchlíkům v Narpes
a okolí, spolupráce s místním sborem
− tým 4 lidí z ČR

Poruba SCEAV / 13. – 17. 8. 2016 / Daniel Kocyan
− cílová skupina: mladí chlapci ve středoškolském věku
(fotbal) a rodiny s dětmi
− zahraniční tým: manželé Steinarovi a 8 chlapců ve věku
14 let z Norska
− český tým: členové místního společenství
Ústí nad Labem ČCE / 13. – 20. 8. 2016 / Stanislav Pilch
− zahraniční tým: manželé ze Švédska
− český tým: tým lidí z ČCE Český Těšín
Ústí nad Labem AC / 20. – 27. 8. 2016 / Lukáš Lysek, Filip
Hracki
− cílová skupina: obyvatelé vyloučené lokality Krásné
Březno a mladí lidé z pěveckého sboru Fusion
− zahraniční tým: Německo a Norsko
− zapojili jsme se do misijních aktivit, které místní sbor
dělá (služba ve vyloučené lokalitě Krásné Březno
a kontaktní aktivity na náměstí v centru města)
− během týdne přijali 4 lidé Pána Ježíše
Zapojení dobrovolníků
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.
Zpracoval Daniel Kocyan
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KURZ MYLIFE WORKSHOP

HOSPODAŘENÍ

Kurz MyLife Workshop je evangelizační nástroj, který se
skládá z 6 setkání, kde si člověk na základě svých zkušeností vytváří obraz o Bohu, přemýšlí o Něm a o Jeho
působení v našem životě.

Prostředky pro provoz spolku PROMISE CZ byly zajišťovány z darů jednotlivců, dárců, přátel, dobrovolníků,
grantů a různých organizací.

V roce 2016 proběhlo pár individuálních školení a také
proběhly 3 kurzy na různých místech České republiky. Šlo
o takzvaný „udržovací stav“, jelikož Rada PROMISE CZ se
rozhodla tento projekt dále nerozvíjet, spíše udržovat
a čekat, až se najde nějaká jiná organizace, která by chtěla
tento kurz převzít. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu
nemožnosti, dle našeho názoru, některé věci v obsahu
kurzu dostatečně upravit, jak i v systému vybírání poplatku za účastníky a jejich odvodů autorovi kurzu do
Německa, což už pro PROMISE CZ při jejím záběru nebylo
reálné.
Zpracoval Mgr. Daniel Chlebek
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PROMISE CZ po celý rok účtovala v podvojném účetnictví
podle účetní osnovy pro neziskové organizace.
Výnosy činily:
Náklady činily:

1 361 380 Kč
1 361 380 Kč

Výkaz zisku a ztráty 2016
Náklady
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energií
512 Cestovné
518 Služby
521 Mzdové náklady
524 a 527 Zákonné pojištění
546 Dary
551 Odpis DNM
549 a 563 Jiné ostatní náklady
Náklady celkem:

112 732 Kč
5 767 Kč
22 773 Kč
279 901 Kč
548 932 Kč
169 185 Kč
8 260 Kč
61 280 Kč
152 550 Kč
1 361 380 Kč

Výnosy
602 a 649 Prodej služeb a materiálu
644 Přijatý úrok
663 Kurzové zisky
681 a 682 Přijaté příspěvky (dary)
Výnosy celkem:

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
196 700 Kč
49 Kč
226 Kč
1 164 405 Kč
1 361 380 Kč

Poznámky:
501 spotřeba materiálu: občerstvení, materiál na akce, setkání,
dárky, propagační materiál, drobný majetek, atd.
518 služby: telefon, internet, poštovné, školení e-koučů,
konference, poplatky Jesus.net konference, reklama Google,
Seznam, Facebook, webové stránky, server, domény, prezentace
a propagace na veřejnosti, letáky pro dárce, pronájem atd.
549 jiné ostatní náklady: hosté – ubytování, strava, administrativa, bankovní poplatky, paušální příspěvky za licence atd.

Revizní komise provedla kontrolu účetních záznamů z roku 2016
včetně pokladních dokladů, knihy faktur, výpisů z bank, dalších
pomocných dokladů a shodla se na tom, že výdaje spolku jsou
v souladu se stanovami spolku PROMISE CZ, účetnictví je
vedeno řádně podle předpisů pro neziskový sektor:
- účetní doklady splňují náležitosti dané předpisy,
- účetnictví dává přehled o skutečném stavu příjmů a závazků
sdružení,
- celá mzdová agenda je vedena řádně a včas.
Za revizní komisi:
Stanislav Boszczyk
Ing. Lukáš Walach
Mgr. Kristina Chlebková
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PROMISE CZ, z. s.
Platforma pro misii a evangelizaci
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Datová schránka: ad5opq
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