
 

 

Záměr uspořádat mezinárodní setkání, zaměřené na vedení unitářských společenství 

 

 1. Pozadí příprav 

V návaznosti na projekt, který před svým zánikem rozpracovala mezinárodní unitářská 

organizace ICUU a který svedl dohromady pedagogy a vůdce unitářských komunit z celého 

světa, navrhujeme uspořádat mezinárodní setkání, které se bude konat v Praze v České 

republice na podzim 2023 a bude probíhat z části osobně a z části online. 

 

 2. Účel 

Účelem setkání bude pokročit v mezinárodních diskusích mezi unitáři o našem náboženském 

životě v postpandemické době a o tom, jak bychom měli naše společenství a organizace vést, 

aby se i ve složitých časech rozvíjely a posouvaly kupředu. 

 

 3. Jak to bude probíhat 

Navrhujeme uspořádat třídenní hybridní akci, co se týče účasti. S těmi, kdo mají možnost 

cestovat, by bylo skvělé se setkat osobně v Praze, a s ostatními, kteří z nejrůznějších důvodů 

cestovat nechtějí nebo nemohou, se setkávat během oněch tří dnů on-line. Se společenstvími, 

které se akce budou chtít účastnit, chceme předem sdílet přípravné materiály, jež pomohou 

dát programu přesnější rámec. Pro přihlášené účastníky chceme také uspořádat několik on-

line setkání před samotnou akcí, během nichž budou představena klíčová témata a která 

zároveň mohou sloužit pro prvotní seznámení účastníků. 

Pracovní aktivity budou během celé akce prokládány co nejkvalitnějšími unitářskými 

duchovními shromážděními, které by měly odrážet rozmanitost naší tradice napříč světem a to 

nejlepší, co v rámci našich shromáždění dokážeme nabízet. 

Program celého setkání pak bude zaměřen na tři klíčové prvky unitářského vedení pro 22. století: 

• kvalitní duchovní shromáždění 

• silné, empatické vedení 

• budování smysluplných komunit 

Chceme ho začít sestavovat na základě zodpovídání následujících otázek – a k tomu 

potřebujeme vaši pomoc: 

• Co vás zpočátku přitahovalo na unitářství? 

• Kdy jste si uvědomili, že jste zde našli svůj duchovní „domov“? 

• Co vás v něm drží v dobrých i špatných časech? 

• Jak a čím unitářství ovlivňuje a formuje váš život? 

• Jací jsme, když se spolu snažíme vytvářet co nejlepší unitářské společenství? 

Zkuste se nad nimi prosím ve svých komunitách zamyslet, debatovat o nich, a poskytněte nám 

své podněty! 

 

 4. Cíl: Rozvoj vedení pro naše komunity 

Smyslem plánovaného setkání je zamyslet se nad tím, jaké chceme, aby naši vůdci měli 

dovednosti a vlastnosti, abychom byli schopni rozvíjet naši víru dál a v časech, které nás čekají. 



 
 

Základní oblasti, které by nás měly zajímat, jsou: 

• Jaká je role profesionální duchovenské služby při vedení našich společenství a utváření naší víry, 

• jak mohou tuto práci podpořit dobře vyškolení laici, 

• odkud přijdou naši noví vůdci, 

• jak můžeme pružně a v rámci dostupných možností vychovávat své nové vůdce, 

• jak můžeme zajistit, aby příležitosti k vzdělávání se a rozvíjení v oblasti vedení byly 

dostupné všem unitářům, bez ohledu na naše odlišné zázemí a kultury, 

• jak nejlépe využívat naše globální zdroje k zajištění přístupu k vzdělávání v oblasti 

vedení pro všechna unitářská společenství, bez ohledu na lokalitu či finanční omezení, 

• jak můžeme využít moderní technologie k učení se jedni od druhých a ke vzájemné 

komunikaci podporující naši práci, ať jsme kdekoli na planetě a navzdory jazykové různosti, 

• jak můžeme oslavovat naše globální sdílené hodnoty, a zároveň lépe poznávat 

rozmanitosti našich společenství i bohatství našich odlišných unitářských kultur? 

 

 5. Praktické aspekty plánovaného setkání 

Předpokládáme, že program bude složený z různých typů aktivit – fyzických seminářů, 

webinářů, setkání pořádaných pouze on-line a streamování živých vstupů a duchovních 

shromáždění z Prahy. Pro zájemce o fyzickou účast bude k dispozici až 70 míst, ovšem 

pravděpodobně bude mnohem více těch účastníků, kteří z finančních, zdravotních nebo 

nejrůznějších jiných důvodů nebudou moci přicestovat do Prahy a zúčastní se on-line. 

Zveme unitáře z celého světa, byť je jisté, že vždy bude pro některé náročnější se účastnit – už 

kvůli nerovnoměrnosti časových posunů pro různé unitářské země od středoevropského času. 

 

 6. Plánování, organizace a financování 

Očekáváme, že přípravy a organizaci setkání povede malá skupina unitářů ze zemí, které mají 

silnější národní organizaci, a mají tak pro tuto činnost lepší zázemí. Většinu příprav a plánování 

lze navíc provést on-line. Finanční prostředky na organizaci začínáme získávat od organizací a 

komunit, které mají v rámci unitářského světa nejlepší platební schopnosti a smyslem je dát 

dohromady dostatek financí, abychom mohli vypomoci s účastí i těm komunitám, které samy 

nemají tolik prostředků, aby se mohly účastnit. 

 

 7. Výzva 

Rádi bychom věděli, jak se vám tento záměr líbí a zda by vám takové setkání stálo za to vyslat na 

ně ze svého společenství účastníky, případně je podpořit v pokrytí nákladů na účast. Pokud vám 

náš návrh připadá prospěšný, pomozte nám prosím formulovat témata spojená s kvalitním 

vedením pro budoucnost, na něž bychom se v programu podle vás měli konkrétně zaměřit. Dále 

prosíme: sdílejte tento dokument ve svých obcích a skupinách a informujte o něm členy, především 

ty, o nichž si myslíte, že by měli zájem se zapojit. Za veškerou pomoc a podporu děkujeme! 

 

Tento dokument sestavily: 

Alicia R. Fordeová – ředitelka mezinárodní kanceláře americké UUA, aforde@uua.org 

Kristýna Ledererová Kolajová – NSČU, kristyna-ledererova@unitaria.cz 

Helen Masonová – ředitelka britské Unitarian College, HMason@unitarian-college.org.uk 

Neváhejte prosím kontaktovat kteroukoli z nás s vaší zpětnou vazbou, podporou nebo přáním 

zjistit více! 
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