Vyšší odborná škola misijní a teologická spolu
s Apoštolskou církví, Křesťanskou misijní společností a křesťanským hnutím VIZE pro Česko Vás
zvou ke studiu

Studium bude probíhat v pěti blocích:
1		
		 9. – 11. 4. 2021

Rodinná politika a vzdělávání
Hradec Králové, Na Kotli 27 (Centrum SION)

2		
Podnikání s celospolečenskou odpovědností
		 23. – 25. 4. 2021 Brno, Životského 10 (budova sboru AC)
3		
		 7. – 9. 5. 2021

Prosazování práva a spravedlnosti
Kolín, V Zídkách 402 (budova ústředí AC)

4		
		 4. – 6. 6. 2021

Média, kultura a lobbing
Praha, Na Žertvách 23 (prostory sboru KS)

5		
Politika a diplomacie jako služba
		 18. – 20. 6. 2021 Kolín, V Zídkách 402 (budova ústředí AC)
V každém studijním bloku vystoupí 4 až 6 lektorů z různých denominací a různých profesních i věkových skupin. Každý lektor bude mít zpravidla 60 minut prezentaci a 30 minut na Vaše dotazy. Prostor bude též
na společnou panelovou diskusi i na individuální konzultace.
Vystoupí lektoři domácí i zahraniční, a to např. Terry Brown (Primenet),
Jana Jochová (Aliance pro rodinu), Klára Grunsberg (podnikání), Iva Hlavsová (Vistafilm), Světlana Mašková (sociální sítě), Tomáš Dittrich (Svět
víry), Jan Hábl (komeniolog), Ondřej Kubů (soudce), Miloš Kačírek (právo), Karel Sedláček (ČSPI) a řada dalších.
Studenti budou vedeni k tomu, aby ve vybrané oblasti zpracovali vizi
proměny založenou na biblických zásadách, stanovili prioritní kroky vedoucí k naplnění přijaté vize a aby dovedli vizi srozumitelně prezentovat
a obhajovat. Důraz bude kladen na týmovou práci.

Cílem Akademie je povzbuzovat a připravovat
křesťany pro službu ve státních institucích, na samosprávách, v profesních organizacích, v médiích i v politice. Absolventi by ve společnosti měli
být vnímáni jako poctivé a odpovědné osobnosti
typu Daniele, Josefa nebo Ester, které s respektem
a s moudrostí pracují ve prospěch občanů, svých
obcí a své země.

Páteční výuka (17.00 až 20.30) bude probíhat on-line.
Sobotní výuka (9.00 až 18.00) je plánována jako prezenční.
Týmová práce a individuální konzultace bude probíhat buď v neděli
nebo dle dohody.
V případě nepříznivé epidemické situace na začátku měsíce dubna by
první studijní blok proběhl celý on-line. Pokud by však i ve druhé polovině dubna byla ČR ve stupni rizika 3 nebo vyšším, preferujeme před online výukou přesun bloků na termíny pozdější.
Maximální počet účastníků Akademie na jednom studijním bloku je 50,
nelze tedy vyloučit, že u některého bloku dojde k naplnění kapacity před
datem 2. dubna 2021
Školné:
1 studijní blok 700 Kč,
3 studijní bloky 1800 Kč,
5 studijních bloků 2500 Kč.
Pokud by někomu nevyhovoval případný přesun některého ze studijních
bloků (z důvodu epidemické situace) na jiný termín, bude mu poměrná
část školného vrácena.
Uzávěrka registrace: 2. dubna 2021
Přihlašovat se můžete na: https://www.acregistrace.cz/
Za organizátory Vás zvou:
Milan Buban (ředitel VOŠMT),
Radek Smetana (Apoštolská církev),
Libor Michálek (VIZE pro Česko)
a Lubomír Ondráček (Křesťanská misijní společnost).

