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 Witam  

U progu nowego roku szkolnego zapraszam do udziału w nowym projekcie Duszpasterstwa 

Młodzieży i Kościoła Baptystów w Zielonej Górze skierowanym do młodzieży KCHB w Waszych 

grupach młodzieżowych.  

Projekt „Przygotowania do wyprawy…” rozpoczął się w roku 2011 i nie myślałem,  

że „Wyprawa” będzie tak szybko możliwa… i oto jest: Zaczynamy już od 1-X-2012… !!!!!  

The Journey_2012 jest to projekt, który można porównać do IPU – Intensywnego Programu 

Uczniostwa, w którym młody człowiek opuszcza swoje rodzinne środowisko /tak jak uczniowie 

Jezusa/ i rozpoczyna służbę w nowym miejscu pod okiem starszych liderów…  

Zaproszenie jest skierowane do osób pełnoletnich które wyrażą zgodę na przeprowadzenie się od 

1-10-2012 na czas minimum 6 miesięcy (do roku)  do Zielonej Góry i służbę w 

kościele w międzynarodowym zespole 4 - 6 wolontariuszy. Kościół pokrywa koszty pobytu i 

zakwaterowania oraz oferuje symboliczne kieszonkowe w wysokości 300zł. 

Dysponujemy trzema miejscami !!!!!! – zgłoszenia do… 20-go SIERPNIA !!!!  

( istnieje również możliwość wyjazdu na wolontariat do Europy… ale o tym innym razem) 

Kilka formalnych informacji – czyli to co robimy w kościele i na jakie aktywności może liczyć 

wolontariusz. (Na pierwszy rzut oka jest tego sporo ale aktywności będą rozłożone na cały rok i dostosowane do 

umiejętności wolontariuszy. :) 

Praca w każdej aktywności polega na pracy w zespole pod okiem lidera który rozdzieli zadania  

i dopilnuje żeby każdy wolontariusz otrzymał odpowiednią pomoc do wykonania zadania.  

Wolontariusz nabędzie szereg umiejętności min. nauczy się pracować w zespole, działać planowo, 

i przygotowywać różnego rodzaju wydarzenia tak jak np. Przegląd Muzyki Chrześcijańskiej, Dni 

Biblii, konferencję dla rodzin, dla młodzieży, etc.  

Wolontariusz nauczy się przygotowywać projekt międzynarodowe bazujące na „wymianie 

młodzieży” i współpracować z liderami młodzieży z kościołów w Europie. 

Ponadto wolontariusze doświadczą  różnych działań charytatywnych:  

 Rozdawanie żywności dla osób potrzebujących, zbiórka i wydawanie odzieży,  
 Organizacja imprez charytatywnych dla dzieci takich jak Dzieo Dziecka czy Gwiazdkowa Niespodzianka. 
 Program Starszy Brat Starsza Siostra - działania dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych (np.  rodziny 

zastępcze i dzieci z rodzin patologicznych).  
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 zajęcia sportowe – organizacja różnych form spędzania wolnego czasu takich jak np rozgrywki i turnieje 
sportowe, organizacja wycieczek podczas weekendów.  

 warsztaty i spotkania tematyczne, małe grupy problemowe prowadzone w różnych formach – np. wspólne 
posiłki, wycieczki do miejsc kultury, wspólne spędzanie czasu na dyskusjach w klubie młodzieżowym, 
przygotowywanie i prowadzenie DKF-u – dyskusyjnego klubu filmowego dla młodzieży podczas którego 
następuje projekcja wybranego filmu i dyskusja po nim na temat poruszany przez film.  

 WAKACJE:  wolontariusze będą pracowad w zespole realizującym obozy dla dzieci i młodzieży – zarówno 
obozy wyjazdowe jak i tzw „półkolonie” w Zielonej Górze.  

 

Do tej pory gościliśmy kilku wolontariuszy z Europy, (w ramach programu EVS) a ich 

doświadczenia można znaleźć np. na stronie: http://www.facebook.com/groups/evs.salomon/  

W roku 2012-2013 w zborze będzie „pracować” dwoje/troje wolontariuszy z Europy  

(Portugalka i Hiszpan na początek) oraz troje wolontariuszy z Polski.  

ZGŁOSZENIA: na zgłoszenia czekam do 25-go sierpnia 2012 – CV plus list motywacyjny /krótki 

najlepiej ze zdjęciami/. (mile widziana również rekomendacja pastora zboru) 

Więcej informacji o realizowanych projektach: 

www.zielonagora.baptysci.pl  
www.youthcamps.wordpress.com 

www.goingtothedeep.wordpress.com 

 

Zainteresowanych zachęcam do kontaktu osobistego 

Ponieważ moim zdaniem oferta jest ciekawa bardzo proszę o przesłanie, rozesłanie do 

potencjalnych zainteresowanych, do których uznacie za stosowne. 

pozdrawiam 

Pastor Mariusz Socha 
Duszpasterstwo Młodzieży w RP 
 
+48  602657077 
+48 68 4531609 

www.zielonagora.baptysci.pl  
EVS Accredited Organisation: EVS - 2011-PL-119 
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