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SBÍRKA SOLIDARITY SBORŮ

Milé sestry, milí bratři,
podle rozhodnutí 4. zasedání 33. synodu ČCE mají sbory do konce června 2015 vykonat
a následně odeslat celocírkevní sbírku solidarity, která pomáhá financovat kazatele těm sborům,
které nemají dostatek finančních prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu.
V případě prokazatelného nedostatku finančních prostředků má každý sbor možnost požádat
za určitých podmínek o příspěvek ze solidárních prostředků doplňovaných právě sbírkou solidarity.
Synodní rada na návrh správní rady Personální fondu rozdělí vybrané prostředky sbírky solidarity
mezi ty žadatele o příspěvek, kteří splnili všechny podmínky stanovené Statutem Personálního fondu.
Mezi podmínky patří i řádné konání a odvedení sbírky solidarity v předchozích letech.
Ze shromážděných solidárních prostředků jsou také částečně financována misijní a podporovaná
kazatelská místa schválená synodem. Sbírkou solidarity tak podporujeme práci církve na místech, kde
nově začíná nebo je obnovována.
Sbírku solidarity v roce 2014 vykonalo a odvedlo 253 sborů z celkových 254. Byla vybrána částka
ve výši 384 710,- Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem o 5 641,- Kč více.
Výnos sbírky solidarity a 6% částky shromážděné do PF v roce 2014 tvoří solidární prostředky pro rok
2015 na podporu sborů na základě žádostí a na podporu misijních a podporovaných míst.
Pro rok 2015 doposud požádalo o podporu ze solidárních prostředků sedm sborů. Všem žádostem
bylo vyhověno. Celková částka podpory činí 448 300,- Kč. Na podporovaná a misijní místa se bude
čerpat částka 111 800,- Kč. Celková částka čerpaná ze solidárních prostředků tedy činí 560 100,- Kč.
Tato suma nemusí být konečná, protože Statut Personálního fondu umožňuje sborům
v mimořádných případech požádat i v průběhu roku.
Solidární prostředky jsou možností, jak mohou „silné“ sbory přispět „slabším“. A sbory, které mají
přechodné finanční problémy, by se neměly stydět požádat třeba i o částečný příspěvek na odvod
do Personálního fondu.
Prosíme Vás, abyste na sbírku solidarity hojně pamatovali. Posílejte ji na účet 478496973/0300, pod
variabilním symbolem 919200xxxx (xxxx = ev. číslo sboru) do konce července t.r. Děkujeme.
S přáním Božího požehnání Vás zdraví
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