Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Praha, 16. srpna 2018
Č.j.: ÚCK/471-1/2018

Celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii

Milé sestry, milí bratři,
začíná nový školní rok a s ním i nové aktivity a setkávání na evangelických školách.
Na loňském 3. zasedání 34. synodu bylo rozhodnuto (usnesení č. 66), že sbírka v první
zářijovou neděli roku 2018 bude, po roční přestávce, opět věnována na podporu škol
Evangelické akademie. Synod v roce 2017 (usnesení č. 67) také rozhodl o tom, že
počínaje rokem 2019 se bude celocírkevní sbírka na Evangelickou akademii konat
každoročně. Běžný provoz církevních škol je dotován z veřejných rozpočtů. Tato
celocírkevní sbírka je jednou z možností, jak projevit zájem o naše školy a podpořit jejich
činnost, aby mohly doplňovat a obnovovat vybavení, rozvíjet a propagovat další
vzdělávací aktivity a programy jak pro studenty, tak pro učitele.
Poslední sbírka pro Evangelickou akademii v roce 2016 vynesla, díky Vaší obětavosti,
405.465 Kč. Do letošního roku byly finanční prostředky rozdělovány prostřednictvím
Nadačního fondu pro podporu církevního školství. Letošní synod vzal na vědomí návrh
tento fond zrušit a rozdělení prostředků napříště ponechat v kompetenci synodní rady,
podobně jako v případě ostatních celocírkevních sbírek. Celkově bylo v roce 2017
rozděleno 186.000 Kč a v roce 2018 pak 212.900 Kč. Podrobný přehled o přidělených
prostředcích je uveden níže.
Školy Evangelické akademie jsou otevřeny studentům bez ohledu na jejich vyznání a velká
většina žáků a studentů nepochází z prostředí naší církve. Specifikem našich škol je nejen
to, že mohou vychovávat specialisty v oborech, které mají uplatnění v životě církve nebo
v naší Diakonii, ale umožňují mladým lidem potkat se s živou evangelickou vírou. Jsme
vděčni duchovním, kteří na nich působí, i sborům, které jsou se školami v kontaktu.
Evangelická akademie má v současnosti šest škol. V příštím roce k nim přibude základní
škola v Brně ve Filipínského ulici, která přivítá první skupiny dětí v září 2019 a jejíž
rozběh hodláme z letošní sbírky podpořit. Letošní zasedání synodu schválilo investice
do dvou nových budov škol Evangelické akademie, které umožní jejich další rozvoj. I tyto
projekty hodláme v příštích letech podporovat.
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Přehled o příspěvcích školám EA (2017-18)
Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc
2017 – studijní prémie a vzdělávací kurzy: 43.000 Kč
2018 – studijní prémie a výjezdy studentů do sborů: 35.000 Kč
EA – VOŠ sociálně právní Brno
2017 – výměnný pobyt studentů ve Stuttgartu: 33.000 Kč
EA – Střední zdravotnická škola, Brno
2017 – vybavení učebny čtenářské dílny: 30.000Kč
2018 – výměnné zahraniční pobyty: 25.000 Kč
Evangelická akademie - VOŠ sociálně právní a střední odborná škola, Praha
2018 – elektronické třídní knihy: 107.900 Kč
Bratrská škola – církevní základní škola v Praze – Holešovicích
2017 – adaptační a rozlučkový pobyt v Bělči: 50.000 Kč
2018 – adaptační a rozlučkový pobyt v Bělči: 45.000 Kč
Střední odborná škola sociální a zdravotní – Evangelická akademie v Náchodě
2017 – sportovní pomůcky pro soc. slabé žáky: 30.000 Kč
Sbírku, prosíme, posílejte do 2. října 2018 na sbírkový účet ÚCK vedený u UniCredit
banky č.: 7171717171/2700, jako variabilní symbol uveďte 911166xxxx (xxxx =
evidenční číslo sboru).
S bratrským pozdravem a přáním hezkého pozdního léta

Jiří Schneider
náměstek synodního kurátora
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