
Stipendijní řád BJB 

1. Tento stipendijní řád určuje způsob hospodaření stipendijního fondu Bratrské 
jednoty baptistů zřízeného pro účely finanční podpory studentů, kteří se denním 
studiem s doporučením sboru a schválením VV připravují na službu kazatele v 
BJB, případně pro jinou duchovní službu v souladu s potřebami BJB (např. misijní 
pracovník, učitel teologie apod.). 

2. Fond je tvořen z účelových sbírek a jiných darů věnovaných pro tento účel a též z 
navrácených půjček (stipendií). 

3. Rozhodování o udělení stipendia provádí VV. Výši stipendia schvaluje na návrh 
VV sjezd delegátů. 

4. Fond účetně spravuje kancelář VV, která podává sjezdu delegátů zprávu o čerpání 
a stavu fondu, iniciuje sbírky a provádí určené výplaty stipendií. 

5. Žádost o stipendium podává žadatel na VV a to každý školní rok nejpozději do l. 
srpna. V žádosti žadatel uvede svůj záměr využití studia v BJB. Přílohou žádosti je 
pro l. rok studia vyjádření sboru a pro další roky vyjádření konzultanta určeného 
Výkonným výborem. 

6. Stipendium je poskytováno jako návratná bezúročná půjčka, která v případě 
nástupu do služby v církvi bude prominuta. V případě, že žadatel pak nenastoupí 
do služby v BJB, bude splácet půjčku ve stejných splátkách, jako bylo vypláceno 
stipendium. 

7. Ve zvláštních případech může VV z výše uvedených zásad učinit vyjímky /Např.: 
nepřiznat stipendium nebo pozastavit jeho vyplácení ze závažných důvodů, povolit 
odklad splátek nebo prominout návratnost půjčky/. 

8. Výchozí výše stipendia byla schválena SD 27.2.1999 od 1.1.1999 ve výši 1.200,- 
Kč měsíčně. Roční valorizace bude probíhat podle indexu změny průměrné mzdy 
za předchozí kalendářní rok tak, aby nová výše platila od 1.9. - tj. pro školní rok 
1999/2000 bude výše upravena indexem změny průměrné mzdy občana ČR za 
rok 1998/97. Stipendium bude vypláceno mimo období hlavních prázdnin, to je po 
dobu 10 měsíců ve školním roce. 

9. Stipendijní řád vstupuje v platnost od školního roku 1995/96. 

10. Schváleno RZS ve Vsetíně 3.6.1995, poslední znění schváleno SD 27.2.1999. 


