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Dotazník 
správcovství 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

materiály z konference ETK 2004 
 
 
Tento materiál je součástí projektu ČEA � Správcovství a finance. Česká evangelikální 
aliance vidí jako svou prioritu přispět ke kultivaci církve v oblasti zdravého přístupu 
k financím a správě a poskytovat relevantní zdroje, know-how, inspiraci a �kolení. 
Chceme, aby se tato oblast stala pro církev příle�itostí k růstu a aby se zbavila 
�patných návyků a postojů, které přijala z doby minulého re�imu. Věnujeme se nejen 
oblasti sborového hospodaření, ale také rodinným financím, otázkám �ivotnímu stylu 
spojených se �tědrostí a dáváním, poradenstvím v dluzích, transparentnosti církve ve 
finanční oblasti,  �kolením křesťanských NO ve fundraisingu atd. 
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1. Má vá� sbor/organizace formulované jasné poslání?  
 

 Ano   Ne  
 
 

2. Definujte některé specifické činnosti/slu�by, které Tvůj sbor/organizace provádí.  
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
3. Jak zajímavé jsou tyto činnosti pro potenciální podporovatele podle věku (staré lidi, 

lidi středního věku, mladé lidi)?  
 

 velmi zajímavé  

 zajímavé        

 méně zajímavé   

 nezajímavé        

 
4. Jaké kroky jste učinili v komunikace o své činnosti/slu�bě s potenciálními 

podporovateli? 
 

 představení činností z kazatelny při nedělním shromá�dění 

 sdílením se o na�ich slu�bách v rámci programu domácí skupinky 

 přímým rozhovorem s potenciálním podporovatelem 

 prosbou za přímluvné modlitby za na�e činnosti  

 informací o daňovém zvýhodnění při přispívání na na�e činnosti 

 představení činností různými způsoby s různými věkovými kategoriemi lidí  

 jiné : __________________________________________________________ 

 
5. Jmenujte způsoby podpory vyučování o správcovství času, nadání a peněz ve 

va�em sboru.  
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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6. Jaké specifické aktivity mů�ete jmenovat, které prokazují, �e vá� sbor/organizace 
usiluje o to stát se efektivním správcem svých  zdrojů?  

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 
 

7. Existuje ve va�em sboru/organizaci rovnováha mezi vyprávěním příběhů 
(povzbuzováním lidí k dávání tím, �e se sdílíme o tom, co Bůh činí skrze sbor či 
organizaci) a prezentováním finančních výsledků (zveřejňováním finančních 
výsledků)? 

  
 Ano     Ne 
 
 

8. Jak lidé vnímají potřeby va�eho sboru/organizace?  
 
                          Ano              Ne            Nevím  

• naléhavě       

• slabě         

 
9. Jak dobře informováni jsou členové sboru/organizace o tom:  
(1� velmi dobře informováni, 2- informováni, 3- neinformováni, 4- vůbec nejsou 
informováni, 5- Nevím. Prosím pou�ijte pouze  jednu z odpovědí pro ka�dou oblast.  )  

 
• jak jsou pou�ívány jejich peníze _____ 
• jaké jsou plány sboru/církve pro budoucnost _____ 
• jaká je �íře podpory různých slu�eb sboru _____ 
• o vděčnosti vedoucích sboru za podporu, kterou přijímají _____ 

 
 

Dotazník sestavila Redina Kolaneci, 2004 
 


