Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE
Praha, 3. června 2021
Č.j.: ÚCK/291/2021

Sbírka solidarity sborů

Milé sestry, milí bratři,
podle rozhodnutí 2. zasedání 35. synodu ČCE mají sbory do konce června 2021 vykonat
a následně odeslat celocírkevní sbírku solidarity, z níž je možno poskytovat pomoc sborům, které
nemají dostatek finančních prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu.
V případě nedostatku finančních prostředků má každý sbor možnost požádat za podmínek daných
Statutem Personálního fondu o příspěvek ze solidárních prostředků, které jsou doplňovány 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 a také strategická místa schválená synodem. Sbírkou solidarity tak podporujeme
i práci církve na místech, kde nově začíná nebo je obnovována. O dalším použití solidárních
prostředků rozhoduje synod.
Sbírku v roce 2020 vykonalo a odvedlo celkem 246 sborů, 4 sbory sbírku nevykonaly nebo
neodvedly. Celkově byla vybrána částka 518 585 Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem
o 34 639 Kč více.
Celocírkevní sbírka solidarity sborů patří k těm s nižší obětavostí. Přesto celkový stav solidárních
prostředků s roky pozvolna narůstá. Částečně je to způsobeno rostoucím přídělem z odvodů PF,
částečně nižším počtem žádostí. Pro nadcházející roky však počítáme s tím, že s rostoucím
předpisem odvodu do PF bude žádostí přibývat.
Výnos sbírky solidarity v roce 2020 a 10 % částky vybrané do PF v roce 2019 tvoří solidární
prostředky pro rok 2021.
Pro rok 2021 synodní rada schválila podporu ze solidárních prostředků pro tři sbory. Celková
částka podpory činí 416 809 Kč. Na podporovaná a misijní místa se bude čerpat 619 058 Kč pro
čtyři sbory. Celková částka čerpaná ze solidárních prostředků v roce 2021 tedy činí 1 035 867 Kč.
Podrobná rekapitulace solidárních prostředků je v závěrečné tabulce.
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Solidární prostředky jsou možností, jak mohou „silné“ sbory přispět „slabším“. A sbory, které
mají přechodné finanční problémy, by se neměly ostýchat 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

Vladimír Zikmund
synodní kurátor

Miroslav Maňák
předseda správní rady PF

Aktuální stav solidárních prostředků
Zůstatek z roku 2020
Solidární část PF z roku 2019
Sbírka solidarity z roku 2020
Solidární prostředky pro rok 2021 celkem
Čerpání podpory na podporovaná a misijní místa v roce 2021
Schválené příspěvky sborům na základě žádostí pro rok 2021
Zůstatek
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2 699 625
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