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vztah s Bohem

DRAFT
CAMP
30.7. - 3.8. 2018 / VYBRAT SI ÚZKOU CESTU

výzvy

mentoring

zážitkové kempy pro mladé ve věku 14-17 let

DRAFT CAMP 2018
INFORMACE PRO SBORY

Rostoucí sbory se vyznačují tím, že investují do
mladých lidí a tak i do další generace vedoucích a lidí
schopných nést odpovědnost a objevovat nové
cesty.
Draft camp je příležitostí pro sbory, jak posunout
teenagery ve věku 14-17 let o krok dál na jejich
cestě s Bohem, vzepřít se kultuře nízkých očekávání
a vybrat si "úzkou cestu".
Draft camp nabízí:
- setkání s vedoucími se silným příběhem
- zážitkový kemp směřující k setkání s
Bohem, týmové práci, rozvoji v oblasti
vedení a sebepoznání
- duchovní, fyzické i psychické výzvy v
bezpečném prostředí
- příležitost pro mladé lidi přemýšlet o
svých obdarováních a budoucí cestě,
službě a povolání
- silný prožitek a nová přátelství s
vrstevníky z dalších sborů
Pokud jako sbor máte zájem někoho vyslat na Draft
camp pro mladé muže nebo pro dívky, najdete
všechny potřebné informace i formulář pro registraci
na webu WWW.DRAFTCAMP.CZ

PODMÍNKY PRO ZAPOJENÍ
Zde jsou konkrétní očekávání od zapojených sborů:
- vyplnit doporučení účastníkovi po jeho registraci
- uhradit po rozhovoru s vedoucím Draftu
účastnický poplatek 1800Kč
- po dohodě s vedoucím Draftu najít mentora pro
účastníka (měl by to být člen místního sboru)
- doporučujeme proplatit účastníkovi cestu na Draft
camp
- staršovstvo také žádáme o závazek ve spolupráci s
mentorem přemýšlet o plánu na rozvoj účastníka v
následujícím roce
- mentor účastníka se také zavazuje k pravidelnému
scházení s účastníkem a k účasti 2x ročně na
setkání mentorů
Pokud máte nějaké otázky, můžete kontaktovat
vedoucího Draftu:
Stanislav Mikulík
e-mail: mikulik@ea.cz
mobil: 733 202 396
Draft camp pořádá Česká evangelikální aliance ve
spolupráci s místními sbory a vedoucími z různých
denominací za podpory Strategického nadačního fondu.
WWW.EA.CZ

