ZGŁOSZENIE NA WYJAZD MISYJNY DO GRUZJI 2019
Termin wyjazdu: przełom lipca i sierpnia 2019
Długość trwania wyjazdu: ok. 10 dni
Spotkanie organizacyjne: niedziela 23.12 w sali konferencyjnej, tuż po nabożeństwie
Obowiązkowa obecność na spotkaniach przygotowujących przed wyjazdem
(ok. 5 spotkań) jak i pomoc po zakończonym wyjeździe (spotkanie podsumowujące, przygotowanie prezentacji).

Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Nr paszportu
Data wydania paszportu
Data ważności paszportu
Numer telefonu
Adres e-mail
1. Dlaczego chciał(a)byś wyjechać na misję do Gruzji?

2. Jakie masz doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 5-16 lat?

3. W jakich obszarach możesz pomóc / wykazać się inicjatywą i pomysłami podczas wyjazdu misyjnego?
j. angielski
zajęcia plastyczno-techniczne
zajęcia sportowe
gry i zabawy w terenie
piosenki z pokazywaniem / prostą choreografią
zajęcia muzyczne
lekcje biblijne
drobne prace remontowo-naprawcze
inne – jakie?

4. Jakimi językami się posługujesz?
Określ stopień (P – podstawowy, Ś – średniozaawansowany, Z – zaawansowany).

5. Informacje dotyczące stanu zdrowia:
a. wszelkiego rodzaju uczulenia: ______________________________________________________________
b. nietolerancje pokarmowe / problemy żołądkowe: _____________________________________________
c. specjalna dieta: __________________________________________________________________________
d. choroby przewlekłe: ______________________________________________________________________
e. problemy z układem krążenia (nadciśnienie, itp.), bóle kręgosłupa: _____________________________
f.

lekarstwa przyjmowane na stałe: ___________________________________________________________

g. ogólny stan zdrowia: ______________________________________________________________________
6. Jak tolerujesz wysokie temperatury? (całkowity brak klimatyzacji, temperatury ok. 30°C w cieniu)

7. Czy jesteś w stanie pokryć koszty biletu lotniczego i innych wydatków w wysokości
ok. 1100 – 1400 zł? Bilety lotnicze zostaną zakupione już w styczniu/lutym.

8. Jak często byłeś w sytuacjach o wysokim współczynniku braku komunikacji (inna kultura, język,
zmęczenie, hałas, itp.)?

9. Jak oceniasz swoją wytrzymałość na pracę z dziećmi przez większość dnia, bez przerwy,
w upale, przez 7-8 dni?

10. Na podstawie tego, co wiesz o misji w Gruzji, jakie masz obawy dotyczące wyjazdu, czego nie jesteś
pewien, co będzie dla Ciebie wyzwaniem?

11. Jak znosisz przebywanie z tą samą grupą osób na małej przestrzeni 24/7 przez 10 dni?

12. W jakich obszarach będziesz mógł najlepiej wspierać grupę wyjazdową?

……………………………………………..
(data, podpis)

•

Poszukujemy osób
▪ pełnoletnich,
▪ wykazujących się inicjatywą,
▪ pełnych energii,
▪ zdrowych,
▪ elastycznych wobec zaskakujących, nieprzewidzianych sytuacji,
▪ gotowych i zdolnych zmieniać plany wobec zastanej sytuacji,
▪ odpornych na stres związany z: przebywaniem w trudnych warunkach sanitarno-higienicznych,
lokalowych (śpimy na twardych materacach albo starych „szpitalnych” łóżkach ze sprężynami),
brakiem właściwej komunikacji z dziećmi, często ogromnymi upałami, bardzo tłustym jedzeniem
(wszystko smażone w głębokim oleju – za to bardzo smaczne ☺ )

•

Koszty, które my ponosimy, to cena biletu lotniczego, dojazdu na lotnisko, parkingu dla samochodów
pozostawionych tamże na 2 tygodnie.
Na miejscu płacimy tylko za noclegi i wyżywienie w ciągu ostatnich dwóch dni, kiedy to wyjeżdżamy już
z wioski i jedziemy do Tbilisi. Zwiedzamy miasto, a może też okolice – tak, aby ekipa mogła zobaczyć
kawałek innej Gruzji.
Rezerwujemy nocleg w hostelu i jemy w mieście – to koszt około 100-150 złotych (w przeliczeniu).

•

•
•

Ze względu na szybko rosnące ceny biletów kupujemy je na przełomie stycznia i lutego i na ten czas trzeba
być w gotowości finansowej. Bilety kupuje jedna osoba, której później zwraca się koszty.

•

Wyjazd planowany jest na po 10.08, tak, aby nie obejmował więcej niż 1 niedzielę – w praktyce oznacza to,
że maksymalnie może to być 13 dni.
Daty będą dokładnie znane, gdy zobaczymy, jak się kształtują ceny biletów w poszczególnych dniach po
10.08.

•

•

Po zorganizowaniu grupy spotykamy się regularnie przed wyjazdem mniej więcej raz na miesiąc, aby
dokładnie zaplanować zajęcia i zakupy – w wiosce nie można liczyć na nic poza wodą mineralną ☺ wszystkie materiały, kserówki, itp. musimy zabrać ze sobą.

•

Język angielski jest jedynym językiem komunikacji z dziećmi, z osobami starszymi – rosyjski. Osoby
wybierające się do Gruzji muszą mieć angielski na poziomie komunikatywnym, rosyjski jest dodatkowym
atutem.

