Příloha č. 1 ke směrnici o pracovních cestách
Základní pravidla pro vysílání zaměstnanců a členů ČCE na zahraniční cesty
Zahraniční cesty jsou jednou z forem udržování ekumenických kontaktů se sesterskými církvemi a
partnerskými organizacemi v zahraničí.
Rozlišujeme dva základní důvody pro zahraniční cesty.
1. Zahraniční cesty reprezentativní jsou cesty na akce oficiálního charakteru – synody, uvedení do
úřadu, delegace na valná shromáždění a další reprezentační akce
2. Zahraniční cesty studijní jsou cesty na semináře, tematické konference, stipendia, stáže a jiné
studijní pobyty
Na zahraniční cesty reprezentativní vysílá synodní rada své zástupce s ohledem na oficiální úroveň
pořádané akce. Pokud existuje, je dalším rozhodujícím prvkem téma, kterému je akce věnována.
V některých ekumenických oblastech je smysluplné, pokud je ČCE zastoupena stálým zástupcem, tím
je dána možnost hlubšího proniknutí do daného regionu či pracovní oblasti. Pokud není stanoveno
jinak, jsou náklady na zahraniční cesty reprezentativní hrazeny z rozpočtu ekumenického oddělení,
případně zahraničním partnerem. Pokud je delegátem kazatel ČCE, je povinen si vyžádat k zamýšlené
cestě souhlas staršovstva svého farního sboru a seniora seniorátu, v němž působí.
Na zahraniční cesty studijní jsou delegáti vysíláni nejčastěji na základě jejich projeveného zájmu.
Nabídky se pravidelně zveřejňují formou sborových zásilek a církevního webu. Vyslání delegátů
schvaluje a vybírá synodní rada. Kazatel může čerpat na takovou cestu volno podle Pravidel
celoživotního vzdělávání kazatelů (PCVK oddíl D).
Delegát vyslaný na studijní zahraniční cestu nemá nárok na úhradu nákladů, které touto cestou
vzniknou (jízdní výdaje, výdaje za ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje, konferenční poplatky,
cestovní připojištění a podobně), pokud je nehradí zahraniční partner. V ojedinělých případech může
synodní rada na doporučení vedoucího ekumenického oddělení o úhradě některého z nákladů
rozhodnout. Pokud je delegátem farář ČCE, je povinen si vyžádat k zamýšlené cestě souhlas
staršovstva svého farního sboru a seniora seniorátu, v němž působí.
Ekumenické oddělení nabízí podporu vysílaným delegátům, zprostředkovává jim pozvání a informace
o programu, vyřizuje korespondenci, připravuje podklady a vyjednává podmínky pro zahraniční cesty.
Ekumenické oddělení je zároveň připraveno vyhledávat další příležitosti ke studiu a vzdělávání
kazatelů, zprostředkovávat kontakty se zahraničními partnery a hledat další možnosti spolupráce,
pokud bude o takovou spolupráci zájem.
Ekumenické oddělení zároveň vítá nabídky dobrovolné spolupráce při návštěvách hostů ze
zahraničních partnerských církví (doprovod hostů, tlumočení, překlady).

