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VÝROČNÍ ZPRÁVA
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Jsme mezidenominační organizace, která
motivuje a vyzbrojuje stávající církve, sbory
i jednotlivce a napomáhá jim v evangelizační
a misijní činnosti tak, aby vznikala funkční
společenství věřících lidí, zejména na nových
místech v ČR, kde taková společenství dosud
nejsou.
PROMISE CZ, z. s., má právní formu spolku zapsaného
u Krajského soudu v Ostravě.
Datum registrace: 4. 2. 2011
IČO: 22904221
Sídlo a kancelář:
Komorní 1617/15,
737 01 Český Těšín
Tel.: 739 600 008
Mail: info@promisecz.org
Web: www.promisecz.org
Č. ú.: 2400239730/2010
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V tomtéž roce jsme vstoupili do spolupráce na projektu
MyLife Workshop, který zve k prozkoumání našeho života a objevení Boží lásky a zájmu o nás.

Impuls k založení mezidenominační organizace za účelem podpory misijního a evangelizačního působení,
zejména na nových místech v ČR, přišel v roce 2011 na
základě Božího povolání jeho zakládajících členů.

V roce 2017 došlo k osamostatnění hlavního projektu
pod hlavičkou nově registrovaného spolku HledamBoha.cz, jehož cílem bylo vytvoření většího prostoru pro
další rozvoj online nástrojů misie a evangelizace v ČR.

První kroky tehdy ještě „PROMISE – Platformy pro misii
a evangelizaci“ směřovaly k rozvoji online evangelizačního projektu HledamBoha.cz, který byl v ČR první svého druhu.

Zároveň jsme se začali plně věnovat rozšíření kurzů
Objevování křesťanství k novým vedoucím a překladu
dalších kurzů z této britské série.

V roce 2012 jsme začali rozvíjet projekt kurzů Objevování křesťanství vedoucích k poznání, kdo je Ježíš, proč
přišel a co to znamená jej následovat.

V roce 2018 se konala první konference Impuls k evangelizaci a misii.
Rok 2019 byl rokem změny ve vedení organizace, kdy
zakladatele organizace Daniele Chlebka nahradil ve
vedení dosavadní místopředseda Jiří Pospíšil. Pokračoval rozvoj kurzů Objevování křesťanství a opět se konal
další ročník Impuls festivalu.

V letech 2013 — 2016 probíhal Impuls festival jako mezidenominační víkendová akce, jejímž cílem bylo povzbudit především mladé křesťany k evangelizaci a misii.
Na Impuls festival navazovaly praktické misijní Impuls
týdny pořádané v různých městech ČR jako most mezi
křesťany a hledajícími.
V roce 2014 jsme se dle nového občanského zákoníku
stali spolkem se zkráceným názvem PROMISE CZ, z. s.
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poděkování za jeho dlouholetou obětavou činnost na
misijním díle pro ČR a přání brzkého uzdravení
a zotavení. Aby jeho započatá služba mohla dále pokračovat, byl zvolen nový tým pro další práci na misijní
službě PROMISE CZ.

Valné shromáždění:
Mgr. Daniel Chlebek – předseda Rady,
Jiří Pospíšil a Mgr. Jan Fojcik – místopředsedové Rady,
Mgr. Kristina Chlebková a Henryk Molin – členové Rady,
Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D., Bc. Marek Schulhauser, Ing.
Lukáš Walach – členové Revizní komise,
Stanislav Boszczyk a Kristian Lande – členové shromáždění.

Pracovníci:
Mgr. Daniel Chlebek– vedoucí (do 12. 5. 2019),
Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. – rozvojový manažer projektu Objevování křesťanství,
Ing. Kateřina Šurmanová – administrativní pracovník
a koordinátor projektů.
Nová Rada - na fotografii zleva:
Mgr. Jan Fojcik (místopředseda), Mgr. Šárka Koníčková
Ph.D. (člen), Jiří Pospíšil (předseda), Ing. Kateřina Šurmanová (člen), Henryk Molin (místopředseda)

Dosavadní předseda a zakladatel organizace Daniel
Chlebek musel v letošním roce z důvodu dlouhodobých
zdravotních komplikací postupně utlumovat všechny
činnosti spojené s projekty i s vedením organizace. Na
Valném shromáždění 26. 11. 2019 oznámil své odstoupení z postu předsedy i ukončení členství. S lítostí
všech zúčastněných bylo Danielovi vyjádřeno velké

Nová Revizní komise:

Mgr. Kristina Chlebková, Bc. Marek Schulhauser,
Ing. Lukáš Walach
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Kurzy Objevování křesťanství slouží k šíření dobré zprávy mezi hledajícími na základě studia Markova evangelia ve skupinkách. Kurzy velmi srozumitelně představují, kdo byl Ježíš, proč přišel a co očekává od těch, kteří
jej chtějí následovat.

V roce 2019 jsme vydali kurz Objevování křesťanství pro
mládež pod názvem SOUL. Tento kurz v sedmi lekcích
provádí Markovým evangeliem a je zaměřen na mládežnické skupiny ve věku 14 – 20 let.
Kurzy SOUL byly představeny na 4 setkáních vedoucích
mládeží, 4 křesťanských festivalech a na jedné konferenci. Proběhla také 4 školení tohoto kurzu.
Jsme vděční Pánu Bohu za to, že v prvním roce kurz vyzkoušelo 12 skupinek, kde kurz sloužil k budování stávajících mládežníků, a ve 4 skupinkách se zapojili do kurzu
nevěřící kamarádi.

Sada materiálů ke kurzu SOUL
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Kromě již zmíněných 12 skupinek SOUL jsme registrovali 21 skupinek Objevování křesťanství, z nichž 12 bylo
vedeno novými vedoucími, a 4 skupinky Objevování
učednictví, kam přišli hledající poprvé. Celkově se všech
kurzů zúčastnilo 374 lidí, z nichž bylo 118 hledajících.
Z těchto hledajících se 58 po skončení kurzu zapojilo do
místního společenství. Víme také o 7 lidech, kteří se
během kurzu nebo v návaznosti na něj rozhodli přijmout
Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele.

Během roku proběhla také
4 školení kurzu Objevování
křesťanství a 2 školení Objevování učednictví. Jsme
moc vděční, že nám se školeními kurzů začal pomáhat
Jirka Král, který vede Studentské křesťanské hnutí
v Olomouci.

Jirka Král

V roce 2019 jsme také začali s vydáním materiálů ke
studiu Janova evangelia ve dvou Slovo jeden jednomu.
Tyto materiály mají sloužit věřícím k setkávání s hledajícími kamarády, známými a kolegy nad Biblí. Vydání
všech 11 dílů bychom rádi dokončili v roce 2020.
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Velmi nás těší, že kurzy Objevování křesťanství generují nové biblické skupinky s nově zapojenými vedoucími, kteří byli vybudováni při spoluvedení kurzů.
Na základě spolupráce s Mezinárodním vězeňským
společenstvím jsme vydali videa ke kurzu Objevování
učednictví také na DVD, aby mohla být používána i ve
věznicích, kam není možno vnášet flash disky.

Ve sboru nám po dvou kolech Objevování křesťanství
a návazného kurzu Objevování učednictví vznikly dvě
samostatné biblické skupinky, kterých se vždy jeden
z účastníků ujal jako vedoucí a dále studují Bibli. Já se
tak mohu věnovat novému běhu kurzů a připravovat nové
vedoucí.
Petr Luhan, vikář CB Čelákovice

Rádi bychom se s Vámi podělili o první ohlasy na kurz
SOUL:

Jsme také Pánu Bohu vděční, že kurzy Objevování
křesťanství mohou sloužit jako užitečný nástroj vedoucím, kteří usilují o oživení sborů.

Na konci kurzu SOUL mi přišla skvělá otázka: „Na kolik
věříš, že Ježíš je Bůh?“ Pro mě jako pro pastora bylo velmi
přínosné slyšet, že některý mládežník věří, že Ježíš je Bůh
na 30 %, jiný na 50 % apod. Přizpůsobili jsme kvůli tomu
i obsah dalšího vyučování.

U nás ve sboru v Hrabové nebylo biblické vyučování mimo nedělní bohoslužby 10 let a jsme moc vděční, že
s kurzy Objevování křesťanství se lidé začali scházet
a přemýšlet o Bohu a o Bibli. V kurzu máme i 6 lidí, kteří
Pána Boha hledají. Je to zároveň velkým povzbuzením
pro lidi ze sboru i staršovstvo. Kurzy vnímám jako klíčovou aktivitu pro sbor, který by jinak skomíral.

Lukáš Sztefek, pastor sboru SCEAV v Těrlicku
Jsme Pánu vděční za to, že kurzy SOUL byly použity ve
Slezské diakonii při Slezské církvi evangelické a. v. ve
skupině 6 osob s mentálním postižením.

Jan Hudec, farář ČCE Hrabová

V této skupině byla již jedna paní pokřtěna a minimálně
další dva lidé se chtějí na křest připravit.

Zpracovala: Šárka Koníčková

David Pasz, pracovník pro duchovní službu,
Slezská Diakonie
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Projekt Impuls festival je akcí, která si klade za cíl
vzdělávat účastníky v oblasti evangelizace a sdílení
víry. Chce nejenom vyučovat biblické principy sdílení
evangelia, ale také poskytovat účastníkům možnosti
získat praktické zkušenosti z terénu, využitelné v běžném životě.
V roce 2019 byl Impuls festival (IF19) organizován ve
spolupráci s mládežemi pěti českotěšínských sborů (AC,
CB, ČCE, KŘSB a SCEAV) a měl téma: Jde o mnohem víc.
Jednodenní akce se dopoledne zaměřila na vyučování.
Hlavním přednášejícím byl evangelista Florian Fürst
z Německa. Dalšími hosty, kteří se sdíleli na téma misie
a evangelizace v praxi, byli Ondřej Szturc, Jiří Folta
a Šárka Koníčková. Odpoledne si účastníci mohli vybrat,
v jaké oblasti chtějí dopolední poznatky realizovat
v praktické službě lidem ve městě a okolí:
1. Pomoc při organizaci dětského dne (zaměřeného na
děti i rodiče)
2. Pouliční evangelizace (rozhovory a modlitby na různých místech Českého Těšína)
3. Modlitební karavan (služba poskytování modlitby
kolemjdoucím)

4. Výjezd do dětského domova v Těrlicku (služba
chlapcům)

Odpolední praktická služba účastníků IF19
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Díky této akci jsem mohla získat jinou perspektivu, tak
trochu nadhled a uvědomit si, že „Jde o mnohem víc!“
Otočilo to moji pozornost zase k důležitým věcem.
K tomu, že víra není moje soukromá věc, ale mám ji žít
autenticky před lidmi a mezi lidmi, jak ve sboru, tak i venku, přirozeně nadpřirozeně, znát Boha a jeho moc a sdílet
naději s lidmi kolem - nechat Boha, ať mě vede a počítat
s ním každý den.
Anet

Kurz MyLife Workshop je evangelizační nástroj, který
se skládá ze 6 setkání, kde si člověk na základě svých
životních zkušeností vytváří obraz o Bohu, přemýšlí
o Něm a o Jeho působení ve svém životě.
V roce 2019 jsme zajišťovali především průběžné proškolování a poskytování licencí novým vedoucím tohoto kurzu, kteří se nám přihlašovali skrze webové stránky
projektu. Koncem roku jsme začali připravovat projekt
na rozvoj kurzu MyLife Workshop, a jeho pokračování
MyLife in Christ, v následujících letech.

Na IF19 jsem odpoledne šel na pouliční evangelizaci. Nejproduktivnější rozhovor jsem měl s jedním bezdomovcem.
Mluvili jsme o Bohu i evangeliu, modlili jsme se, pokání
ale nečinil - neviděl to jako svůj další krok. Ale přišel
v neděli na bohoslužby. Dva lidé ze sboru si ho kupodivu
všimli, mluvili s ním a modlili se s ním. Další neděli by měl
přijít znovu a říct, jak se mu podařilo registrovat na úřadu
práce a sociálce. Myslím si, že změna v jeho životě už
začala.
Ondra

Zpracovala: Kateřina Šurmanová

Co se mi na Impuls festivalu nejvíce líbilo? Fotbal v dětském domově v Těrlicku. Nakoplo mě to k tomu, abychom tam pravidelně jezdili a byli světlem v této tak potřebné organizaci, která je křesťanům otevřená!
Kuba
Zpracoval: Henryk Molin
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Náklady

Kč

Výnosy

Spotřeba materiálu

Dary donátorů a dárců

Spotřeba energií

Prodej materiálů a licencí ke kurzům

Cestovné

Účastnické poplatky na akcích

Služby

Ostatní výnosy

Mzdové náklady

Celkem

Sociální a zdravotní pojištění

Kč

Poznámky: Služby – především překlady materiálů ke kurzům,
sazba a tisk materiálů, dabing a grafika videí, dále licenční poplatky, propagace, nájemné, účetní služby, webhosting, poštovné, telefon, internet, vzdělávání, atd.

Ostatní náklady
Celkem

Revizní komise provedla kontrolu účetnictví organizace za
rok 2019 a shodla se, že uskutečněné výdaje spolku jsou
v souladu se stanovami, účetnictví je vedeno řádně podle
předpisů pro neziskový sektor a dává přehled o skutečném stavu příjmů a výdajů.

Hospodaření odráží především intenzivní práci na tvorbě
a prodeji nových materiálů pro misijní skupinky v ČR tak,
jak je popsáno v této výroční zprávě. Díky Božímu vedení
a přízni našich dárců jsme mohli v letošním roce dosáhnout vyrovnaného výsledku a zároveň pokrýt ztrátu
z loňského roku.

V Českém Těšíně dne 26. 7. 2020

Marek Schulhauser, Kristina Chlebková, Lukáš Walach
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Obchodní partneři

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem obchodním partnerům za kvalitu jejich
práce, ochotu a vstřícnost.

Věříme, že misie v ČR propojuje jednotlivé části těla Kristova za účelem spasení lidí. Jsme Bohu velmi vděčni, že
také v roce 2019 jsme mohli být v kontaktu a spolupracovat s mnoha bratry a sestrami, kteří tak jsou nedílnou
součástí služby popsané v této výroční zprávě.

Modlitební partneři
Základem naší služby však je Boží milost a Jeho vedení,
které nás od počátku provádí všemi okolnostmi a změnami. Velmi silně vnímáme Boží přítomnost v nejrůznějších situacích. Děkujeme vám všem, kdo se modlíte za
tuto misijní službu a za lidi, kteří se na ní podílejí. Vaše
modlitby moc potřebujeme.

Dárci
Děkujeme všem dárcům za obětavou finanční podporu,
bez níž by tyto misijní aktivity nebylo možné realizovat.
Děkujeme ale také za jejich zájem o projekty, povzbuzení a modlitby.

Tým PROMISE CZ

Vedoucí kurzů
Děkujeme všem vedoucím kurzů, kteří je používají
a pomáhají hledajícím lidem a novým učedníkům objevovat cestu následování Pána Ježíše Krista. Děkujeme
přípravnému týmu a účastníkům Impuls festivalu za
jejich duchovní službu v terénu.

Dobrovolníci
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s mnoha
dalšími činnostmi potřebnými pro podporu misie a
evangelizace v ČR.
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