„STOLEČKOVÁ“ EVANGELIZACE – stručný manuál
Projekt služby prostřednictvím literatury a mediálních programů CASD
V současné době není mnoho příležitostí oslovit lidi v okolí našich sborů. Díky změnám v zákonech je stále
složitější nabídnout lidem dobrou literaturu s duchovní tematikou, případně s mediálními pořady církve.
Nabízí se využít příležitost tzv. stolečkové evangelizace, být opakovaně na jednom místě po delší dobu se
stolkem s nabídkou evangelizačních materiálů a navazovat s lidmi kontakty a přátelství.
Tato služba je prostorem pro místní sbor a lidi, kteří jsou ochotni investovat svůj čas pro druhé.
Jedná se o dobrovolnickou činnost, kde jsou zdarma rozdávány tiskové a jiné materiály CASD.
Církev je schopná podpořit tuto službu pro naše okolí.
1. Příprava a seznámení sboru – každý dobrovolník musí seznámit s touto aktivitou místního kazatele, sbor
a jeho výbor. Tato práce reprezentuje nejen církev, ale také místní sbor, proto by ji měli vykonávat lidé,
kteří jsou ochotni svou službou podporovat svůj sbor a prezentovat takto CASD.
Cílem služby je poskytnout lidem dobrou literaturu a prezentovat co nejvíce aktivit CASD. Tuto službu
není možné využívat k podpoře jiných organizací ani ke komerční či jiné reklamě.
Náklady spojené s touto činností nese místní sbor s podporou sdružení v oblasti dodání vhodných
materiálů.
2. Modlitba – pravidelně se za tuto práci v dané oblasti modlit a pozvat k modlitbám i celý sbor.
3. Zajištění vhodného místa – je třeba najít dobré místo, kde se pohybuje více lidí: pěší zóna, trhy,
náměstí, obchodní centra, lze také využít různé akce, jako jsou poutě, dětské dny a různé místní akce.
Osvědčilo se najít místo kryté před deštěm a nepohodou. A je vhodné nejprve jednat s majitelem nebo
správcem dané plochy či akce a vyjednat si písemné povolení k využití daného místa. Při jednání je třeba
vysvětlit, že se nejedná o prodej, ale o veřejně prospěšnou činnost – bezplatné rozdávání osvětových
materiálů. Většinou lze dohodnout i bezplatné využití místa.
4. Potřebné vybavení – skládací stoleček (např. na tapety s nastavitelnou výškou 1 x 0,6 m), na stolek je
třeba upevnit informaci KNIHY ZDARMA, větší matice jako těžítko na literaturu kvůli větru, dají se také
použít upínací gumy „pavouk“. V případě slabého deště se hodí igelit na zakrytí stolku.
5. Důležitá upozornění pro dobrovolníky:
- před zahájením této služby je dobré, aby měl dobrovolník k dispozici písemné povolení k využití daného
místa, musí mít sebou platný průkaz totožnosti (OP), může být kontrolován některými orgány státní
správy;
- při rozdávání materiálů není možné přijmout od nikoho žádné finance, a to ani formou daru, protože
hrozí riziko pokuty za neoprávněné podnikání a neplnění povinnosti EET;
- pokud by chtěl někdo tuto činnost finančně ocenit, může poslat svůj finanční dar Nadačnímu fondu nebo
na humanitární činnost ADRY, zájemcům lze dát jednoduchou vizitku s čísly bankovních účtů;
- pokud je dobrovolník v pracovní neschopnosti, nemůže tuto činnost vykonávat.
6. Finanční zajištění této služby
-

vlastní práce je založena na bezplatné službě dobrovolníků;
místní sbor může tuto misijní práci podpořit úhradou např. nákladů na cestovné;
sdružení může podpořit tuto službu nákupem potřebné literatury na rozdávání;
dárci, kteří by chtěli přispět přímo na tuto formu evangelizace, mohou svůj dar poslat Nadačnímu fondu
Zdravý život, číslo účtu 207120659/0300, variabilní symbol: 555, dárce může obdržet potvrzení o daru;
- vlastní distribuci bude zajišťovat sjednaná externí firma;
- dobrovolník, který získá zdarma materiály na rozdávání, je povinen vést základní přehled o tom, jak
s nimi naložil;
- materiály určené k rozdávání nelze nikde prodávat, protože k tomu nebyly dárci určeny.
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7. Tipy k realizaci evangelizace
- před příjezdem na místo je možné poslat např. SMS modlitebním spolupracovníkům s aktuální prosbou
o modlitební podporu, tímto způsobem podpoříte týmovou práci sboru;
- je třeba věnovat pozornost urovnání materiálů na stolku, u stolku je třeba být aktivní a příjemný, lidi
mile pozvat, ať si přijdou něco zajímavého vybrat;
- knihy i DVD je třeba lidem krátce představit, říci, co v nich najdou a jak je to obohatí, je dobré nedávat
lidem knihy do ruky, ale nechat je, ať si sami vyberou, tím se snižuje riziko pozdějšího vyhození materiálů
na minimum, protože ti, co by je vyhodili, si je nevezmou a my jim je nevnucujeme!
- pokud je třeba, pak vysvětlit, proč jsou materiály zdarma, že už to někdo zaplatil, aby se tyto inspirativní
materiály rozšířily mezi co nejvíc lidí, a nabídnout jim, že i oni mohou na tento projekt přispět
dobrovolným darem;
- lidem, kteří neradi čtou, můžete nabídnout DVD nebo zajímavé odkazy na internetu;
- můžete také lidi povzbudit, aby po přečtení knihu půjčili dalším lidem;
- do každé knihy či DVD je dobré vložit kontakt na vás a na internetové stránky;
- při opětovných rozhovorech s lidmi je dobré zeptat se, zda se jim už podařilo něco přečíst či podívat se
na DVD;
- je možné také podpořit lidi, kterým se nabízené materiály opravdu líbí, aby je šířili i ve svém okolí.
Je důležité, aby tato služba byla realizována ve spolupráci s kazatelem i s celým sborem. Je dobré o práci
na tomto projektu informovat pravidelně celý sbor i další lidi, kteří by se do této služby mohli a chtěli
zapojit. Cílem této služby není rozdat zdarma co nejvíce materiálů, ale navázat kontakty s lidmi, které
nelze jiným způsobem oslovit.
8. Materiály k rozdávání – díky podpoře CASD a několika sponzorům je zdarma k dispozici literatura z více
zdrojů. Například časopis Za obzorem, brožury z edice Znamení doby, zajímavé knihy z několika
nakladatelství i několik zajímavých DVD. K dispozici je také mnoho zajímavých letáků, celá série
Korespondenčních kurzů Bible, letáky GLOW apod. Je možné také rozdávat pozvánky na různé akce
místních sborů. Nabídka je pestrá, aby si lidé mohli vybrat – oblast přírody, vesmíru, životní příběhy,
knihy o vztazích či zdraví, duchovní literaturu a několik titulů pro děti.
Seznam vhodných knih pro stolečkovou evangelizaci vždy schvalují vedoucí misie v obou sdruženích.
Tyto knihy musí být v souladu s učením a posláním CASD, musí mít v pořádku autorská práva a musí být
v souladu s platnými zákony a předpisy ČR.
Stolečková evangelizace je projekt, který nebude konkurovat práci knižních evangelistů.
9. Potřebné kontakty a informace
-

vedoucí evangelizace ČS: Jan Libotovský, e-mail: libotovskyjan@seznam.cz, tel.: 731 119 257;
vedoucí evangelizace MSS: Lukáš Jureček, e-mail: lukas-jurecek@volny.cz, tel.: 731 501 286;
kazatel ČS: Čestmír Šťovíček, e-mail: cestas@seznam.cz, tel.: 737 820 318;
distribuci v roce 2017 zajišťuje firma Vegall Pharma, s. r. o.;
bankovní účet Nadačního fondu Zdravý život, číslo účtu 207120659 / 0300, variabilní symbol: 555,
dary zaslané na tento fond s VS 555 budou použity vždy na projekt SE.

Manuál byl zpracován 15. 10. 2017
CASD, Praha, Londýnská 30
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