Kurz pro každého, kdo se chce dozvědět více o zakládání sborů v evropském a českém kontextu, připravit se
na založení sboru nebo prozkoumat, zda je právě zakládání sboru jeho povoláním.
Co je M4Ready?
M4Ready je 10měsíční kurz, který nabízí základní trénink lidem, kteří mají potenciál zakládat, vést nové
sbory nebo se na jejich zakládání podílet. M4Ready kombinuje online obsah s mentoringem a inspirativními
setkáními. Obsahuje 6 hlavních online témat – modulů (každý modul obsahuje 10-12 krátkých videí v elearningové platformě). Druhou část tvoří pravidelné setkávání účastníků a jejich mentorů v kontextu
místního prostředí. Zde bude příležitost k hlubším diskuzím, povzbuzení a inspiraci.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen především pro mladší vedoucí v místních sborech, které láká zkoušet něco nového, kteří
podněcují k novým věcem a přinášejí změny. Pomůže ale každému, kdo se chce rozvíjet v dovednostech
vedoucího v křesťanské službě.
Po dokončení kurzu M4Ready budeš schopen:
- Lépe rozumět tomu, co obnáší vedení zakládání sborů
- Zorientovat se v různých modelech zakládání sborů a aplikovat nejrůznější praktické dovednosti.
- Získat druhé a podporovat je v zakládání nových sborů
Praktické informace:
Zahájení kurzu: 3. října 2022
Předpokládané zakončení: konec června 2023
Inspirační víkend a setkání ze zakladatelskými týmy: 21.-22. dubna 2023, Vranov u Brna
Cena kurzu: 2.600 Kč
Cena zahrnuje všechny výukové materiály, přístup do e-learningové platformy a víkendový pobyt (včetně
ubytování a stravy)
Jak se přihlásit:
Registrace je možná do 26. září 2022 přes tento formulář: https://forms.gle/PpjeejEzs23Kdh78A

6 základních modulů M4Ready
•
Zakládání sborů: porozumění procesu zakládání nových sborů
•
Osobní rozvoj: budování kompetencí a odolnosti

Evangelizace: sdílení evangelia a porozumění kontextu komunity, v níž sbor vzniká
Komunikace: biblické a relevantní kázání k věřícím i nevěřícím a komunikace s partnery a podporovateli
sboru a místní komunitou
Práce s týmem: budování zdravého a funkčního týmu a řešení konfliktů
Učednictví: vytváření kultury učednictví a rozvoje druhých

