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Dnešní děti jsou hrozné! Závislé na technice, nenajdou si skutečnou zábavu, 
nerespektují autority, neznají hranice … Opravdu jsou dnešní děti a mládež tak 
hrozní? Nebo jim jenom nerozumíme? Možná stojí na prahu nové doby a zoufale 
potřebují naši pomoc a podporu při budování nové společnosti.

Pro rodiče a učitele přednášky 2x45 minut nebo zkrácená verze 60 minut

Chápete postmoderní děti?

Vyprávění a fotografie ze životů dětí, kterým Bůh změnil život. Nechte se povzbudit 
Božím dílem v životech dětí k radosti a příběhy nespasených dětí k modlitbám. 
Lze využít jako povzbuzení pro učitele, motivační seminář, nebo úvod k modlitbám 
za nespasené děti v České republice.

Pro sbory, učitele, konference prezentace 10 - 30 minut

Příběhy dětí a svědectví ze služby

Pro rodiče přednáška 90 minut

Děti a internet

Co se děje na českém internetu. Co ohrožuje děti a jak si mohou na internetu ublížit 
samy. A především: Co děti naučit aby v novém světě obstály, před čím je chránit a s 
čím je naučit zacházet.

„Až já budu velká, budu youtuberka... Má tam být selka, ale to nevím, co je.“ (Ema, 7 let)

Každé dítě, každý národ, každý den. To je vize Dětské misie. V této prezentaci 
představím proč Dětská misie vznikla, co děláme pro naplnění naší vize a jak se do 
této služby můžete přidat i vy.
Co může Dětská misie udělat pro vás? Co můžete vy udělat pro misii dětí?

Pro sbory a konference prezentace 15 - 45 minut

O Dětské misii

Může dítě hřešit? Dokáže pochopit evangelium? Není to úkol rodičů? Kdy je ten 
vhodný věk? Nemanipulujeme dětmi?
Seminář, který prochází nejčastější otázky z praxe misionáře dětí. V osmi bodech 
budeme zkoumat biblický pohled a praktické zkušenosti.

Pro učitele, rodiče a sbory seminář 45 minut

Evangelizace dětí

Proč je tady

Dětská misie? 

Může 

skutečně 

uvěřit?

Musí

Dávej pozor! Už jste někdy použili na besídce/klubu tuto větu? Někdy se setkání 
může proměnit na souboj. 
Společně si projdeme tři oblasti ve kterých může být problém: učitel, prostředí, děti. 
Ke každé oblasti budeme hledat možná řešení.

Pro učitele seminář 45 minut

Kázeň na klubu/besídce

Seminář pro táborové vedoucí:
- Pastorace dítěte
- Osobnost vedoucího
- Jak se chovat na táboře

Pro táborové vedoucí dle domluvy

Školení táborových vedoucí

přednášky a semináře

Daniel Fér



Dětská misie nabízí celou řadu materiálů pro učitele a děti. Pokud se s nimi chcete 
seznámit a získat přehled, mohu vám představit osobně materiály i práci s nimi: 
šestilekcové sady s obrázky | jednolekcovky | párty kluby | písničky | táborové 
programy | evangelizační pomůcky | kniha ztišení pro děti | korespondenční kurzy 

Pro sbory, učitele, konference dle dohody

Materiály Dětské misie

Nemá žádná slova, přesto umí promluvit lépe, než mnoho jiných knih. Kniha beze 
slov je názorná pomůcka, která vám pomůže vysvětlit dětem evangelium.
Seminář obsahuje vysvětlení Knihy beze slov, názornou ukázku a také možnost 
prakticky si práci s Knihou vyzkoušet. Délka záleží i na počtu účastníků.

Pro učitele školení 60+ minut

Evangelium srozumitelně

Pokud se rozhodnete věnovat neděli modlitbám za Dětskou misii a prezentaci služby, 
mohu ji doprovodit také službou slovem. Připravena mám například následující 
kázání: Úspěšný život (Žalm 1) | Je Bůh s námi? (Soudců 6,1-14) | Boží moc (Matouš 
21,23-27 a Marek 1,40-41) | Modlitba s Bohem (1. Janův 5,13-15)

Pro sbory kázání 15 - 20 minut

Služba slovem

Jak můžeš vysvětlit evangelium spolužákům a kamarádům tak, aby jim dávalo 
smysl? Jak vůbec mluvit o tom, čemu věříš?

Pro dorost/mládež seminář 45 minut

God's news ve světě Fake news

Pro dorost a mládež

Příběhy jako z Bible, které se dějí dnes, v České Republice, lidem ve tvém věku. Vydej 
se do služby Bohu a zažij Boha zázraků.
Motivační seminář k vydání se do služby Bohu, misii mezi vrstevníky a zapojení se 
do služby církve.

Pro dorost/mládež seminář 45 minut

Věřím v Boha zázraků
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