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Motywowani miłością Chrystusa pragniemy przygotować dzieci do godnego życia, które
przynosi chwałę Bogu.
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ZAPRASZAMY do służby ewangelizowania i nauczania dzieci Bożego Słowa. Jesteśmy
organizacją, której służba i realizacja celów są możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wielu
wolontariuszy.
JEŚLI KOCHASZ BOGA I LUBISZ DZIECI, to właściwie posiadasz już wszystkie
potrzebne kwalifikacje, byśmy mogli zaangażować Cię do pomocy.
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wychowawców (z kwalifikacjami akceptowanymi przez MEN)
opiekunów (osoby bez ww. kwalifikacji, głównie dotyczy to obozu dla dzieci
z niepełnosprawnością umysłową)
 pomocników wychowawcy (osoby w wieku powyżej 16 lat)
 pielęgniarki
 instruktorów np. zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych i innych
ORGANIZUJEMY:
 Obozy Młodych Odkrywców (OMO) – dla dzieci 8-12 lat w Wiśle Jaworniku
Turnus I: 8-14 lipca 2018
Turnus II: 15-21 lipca 2018
 Szczególny Obóz Młodych Odkrywców (SOMO) – dla dzieci 8-15 lat
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, w Wiśle
Jaworniku (22-28 lipca 2018)
 Obóz języka angielskiego Am-En Camp – dla nastolatków 13-16 lat w Wiśle
Jaworniku (27 czerwca – 7 lipca 2018)
 Obóz wspinaczkowy WSPINACZ Camp – dla nastolatków 13-16 lat w Wiśle
(18-28 lipca 2018)
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Osobom, które zgłoszą swoją gotowość do pracy na obozach, wyślemy ankietę
wolontariusza. Można również zaangażować się w tę służbę poprzez modlitwę, wsparcie
finansowe lub zachęcenie innych do współpracy z nami.
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