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Kodex člena 
ASI-CS, z.s.
1.  Svým jednáním nebudu vědomě poškozovat zdraví a život.
2. Nezavdám příčinu ke snížení důstojnosti bližního.
3. Nebudu vědomě poškozovat oprávněné zájmy druhých.
4. Za základ svého jednání postavím čestnost a poctivost
    a takto budu plnit své závazky k Bohu, státu a bližnímu.
5. Nebudu zneužívat legislativní nedostatečnosti, nezna-
    losti, a neštěstí druhých.
6. Bohatství chápu jako prostředek ke službě.
7. Jsem si vědom toho, že Bůh stanovil přesný režim práce 
    a odpočinku pro mne a celý "můj dům".

Podmínky členství
      Členy ASI-CS, z.s. mohou být osoby fyzické, starší 18 let 
způsobilé k právním úkonům, i právnické, které se zavázaly 
dodržovat stanovy ASI-CS, z.s. zveřejněné na stránce 
www.asi-cs.cz/o-nas/stanovy-asi-cs a to za předpokladu, 
že daná osoba:

Je řízena členem CASD nebo člen CASD je vlastníkem 
nebo je tu jiný vhodný systém, který zaručuje, 
že veškerá činnost i způsob řízení fyzické či právnické 
osoby jsou v souladu s věroučnými zásadami CASD 
a těmito stanovami.
Nabízí a poskytuje služby nebo výrobky slučitelné
se zásadami a měřítky CASD.
Dodržuje etické, finanční a duchovní zásady vyjádřené 
v Kodexu člena ASI-CS a zároveň je schopen a ochoten 
šířit pozitivní vliv CASD.
Podniká ve zvoleném oboru alespoň půl roku.
Členem ASI-CS, z.s. je v dalším textu v případě 
instituce nebo organizace chápána osoba (zástupce) 
v souladu s podmínkami uvedenými výše.

Řádné členství je takové členství, které je neomezeno 
ve svých právech a povinnostech podle stanov ASI-CS, z.s.

Vznik členství nastává přijetím Správní radou a následným 
zaplacením ročního členského příspěvku na účet ASI-CS, 
z.s. ve výši 1 000,- Kč nebo 40 EUR.



Kdo jsme?
      Jsme součástí celosvětové misijní organizace ASI 
a v rámci ČS Unie CASD působíme jako zapsaný 
spolek ASI-CS se sídlem v Praze. Sdružujeme jak 
fyzické, tak i právnické osoby, vždy výhradně 
s vazbou na Církev adventistů s. d. a obvykle 
ve společensky odpovědných profesích (podnikatelé, 
manažeři, pracovníci neziskovek, lékaři, zaměstnanci 
státní správy…).

Co chceme?
  Naším posláním je využití jak lidského, 
tak i finančního potenciálu našich členů a příznivců 
k šíření evangelia. Mezi naše priority patří také aktivi-
zování misijní činnosti sborů CASD, podpora mládeže 
a vzdělávání. Hlavním nástrojem, který k tomu 
využíváme, je příspěvkové řízení podporující laické 
evangelizačně zaměřené projekty.

Co nabízíme?
  Každoroční konferenční shromáždění s prezentací     
   podporovaných projektů.
   Neformální přátelská setkání členů spolku.
   Zprostředkování spolupráce mezi členy spolku.
   Účast na mezinárodních setkáních ASI.

Přidej se k nám! 
   Uvítáme každého člena CASD, který má chuť 
podporovat laické misijní hnutí – finančně, organi-
začně či osobní účastí v některém z projektů.

Jméno a příjmení:

Název organizace, IČ:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Obor podnikání:

       Žádám o telefonický kontakt

       Žádám o osobní schůzku

Souhlasím s kodexem člena ASI-CS, z.s. uvedeném na rubové 
straně této přihlášky a prohlašuji, že se ztotožňuji s cíli ASI-CS, z.s. 
a chci se na nich podílet a že splňuji podmínky členství uvedené 
na rubové straně této přihlášky. Souhlasím také se zveřejněním 
výše uvedených osobních údajů na webových stránkách 
www.asi-cs.cz (souhlas můžete kdykoliv odvolat e-mailem 
zaslaným na adresu administrator@asi-cs.cz).

Dosavadní 
činnost
       Od vzniku v roce 1993 jsme podpořili více 
než stovku projektů nejrůznějšího zaměření 
částkou přesahující 20 mil. Kč. Některé byly 
zaměřeny sociálně, další se orientovaly 
na vzdělání a osvětu, mnohé se věnovaly 
dětem a mládeži, jiné naopak starším, dále 
menšinám, vězňům aj. Jednotícím prvkem 
všech byla ale snaha motivovat lidi kolem 
nás k odevzdání života Pánu Ježíši.
    Vedle finanční a někdy organizační pomoci 
jsme rozvíjeli, a i nadále rozvíjíme, také své 
vlastní evangelizační programy a to doma 
i v zahraničí. Nejvýznamnější z nich jsou 
Světem Bible a Youth for Jesus:
   Světem Bible je multimediální seminář, 
který pro svou evangelizační práci mezi přá-
teli či rodinou může využít každý laik. Youth 
for Jesus zapojuje mladé lidi do přímé evan-
gelizace na vybraných sborech.


