ПОКАНА
Включи се като доброволец във втората лятната школа

„Компютър лагер школа „Приятели” – с. Долни Лозен (гр.София)
за децата от Дома за деца лишени от родителска грижа „Асен Златаров”-Враца,
организирана от сдружение „Надежда за нас” и VMware.

Сподели част от лятотото си в компанията на лъчезарните и изпълнени с доброта и
надежда деца; забавлявай се с нас; създай нови приятелства и се почувствай значим,
отдавайки безвъзмездно внимание и топлина, защото заедно ние можем да сбъднем
мечти и да подарим по една лятна усмивки и незабравим спомен на всяко едно дете.

Основната цел на школата е:
Създаване и практическо прилагане на модели за работа и общуване с децата
лишени от родителски грижа извън институционална среда с помоща на
доброволци на VMware и Надежда за нас.
Моделите за работа и общуване включват: придобиване на социални и
образователни умения посредством модул компютърни обучения; модул
промоция на здравето; модул физически упражнения; модул „Весели крачета”
(Звук , танци, песни и дръм терапия с ударни инструменти); поход из
планината –до Витоша; спортни отборни игри; беседи за общуване в кръг; диско
парти; кино прожекция; лагерен огън; гала вечеря –последната вечер от лагер
школата.
Ключов момент по време на школата ще е възможност за овластяване на децата
сами да иницират дейности и сами да поемат отговорноста за спазване
правилата на лагер-школата.
Ще бъде създаден и филм за лагер-школата „Приятели”.
Какво трябва да знам като доброволец:
Лагер школата ще протече в два етапа:
- 8, 9, 10, 11 и 12 август – с участието на 35 деца на възраст 6-13 години;
- 22, 23, 24, 25 и 27 август – с участие на 35 деца на възраст 14-18 години;
Всяка групо ще се придружава от възпитатели, които ще отговорят за децата
през целият престой в лагер школата. А Ти като доброволец ще помагаш и ще
се грижиш за 2 деца. Грижите включват оказване на подкрепа на децата по
време на модулните занимания, игри с тях и най-вече забавление.
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Обикновено дневните занимания за доброволците започват от 9:30ч. до 21ч.
Като на всеки доброволец е осигурена закуска, обяд и вечеря, както и кафе
паузи.
Мястото на провеждане на лагер школата е с. Долни Лозен (София –
Специализираната база на БЧК). Транспорт за доброволците не е организиран
– освен посрещане на място; нощувки също не са включени. Затова за всеки
желаещ има удобен градски транспорт – автобусна линия №5 и маршарудка
№37 ( график на автобусната линия :http://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/schedules).
Лято е, и от „Надежда за нас” знаем, че всеки има своите планове за почивка и
работа. Затова ние даваме възможност на всеки желаещ доброволец да се
включи в удобен за него ден. Много важно е да посочите за кой период (8-12 или
22-27 август) искате да участвате и кои дни. Няма проблеми да се вклчите в
лагер школата и за двата периода.
Нека желаещите оставят координатите си за обратна връзка с нас или да зададат
възникнали въпроси на адрес:
reni.hristova@hopeforus.net - Рени Христова – координатор доброволци
Всеки записал се доброволец ще получи допълнителна и пълна информация за
програмата на лагер школата и неговото разпределение по група.

Срок за записване 6 август (включително)!!!
Екипът на „Надежда за нас” Ви благодари за вниманието
и се надяваме скоро да се видим 

www.hopeforus.net

