Českobratrská církev evangelická
Oddělení výchovy a vzdělávání
Ústřední církevní kancelář, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9
tel. 224 999 233, fax 224 999 219, e-mail: vychova@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz

Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické
a zájemcům o letní pobyty v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí
V Praze dne 20. března 2013
Č.j.: ÚCK/185/2013
LÉTO 2013
Milí přátelé,
v přiložených materiálech Vám posíláme informace o letních pobytech v Táboře
J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí a Horském domově v Herlíkovicích. Pobyty připravujeme ve
spolupráci s poradním odborem pro práci s dětmi, poradním odborem laiků, poradním odborem
pro práci s lidmi s postižením a Táborem J. A. Komenského.
PŘIHLÁŠKY
Formuláře přihlášek naleznete na: www.e-cirkev.cz. Přihlášky i dotazníky je možno vyplnit
elektronicky a poslat e-mailem na adresu vychova@e-cirkev.cz.
Přihlášku, případně dotazník, vyplňte za každého účastníka/rodinu zvlášť, pokud možno
všechny údaje. V případě, že vyplňujete přihlášku ručně, vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Kromě
přihlášek na rodinné rekreace s dětmi s postižením (kde bereme v úvahu i další okolnosti)
vyřizujeme přihlášky podle data, ke kterému byly doručeny. Během května a června 2013
obdržíte potvrzení Vaší přihlášky spolu s bližšími informacemi o pobytu a údaje nutné k platbě.
Pokud bude Vámi požadovaný pobyt obsazen, budeme Vás o tom informovat, případně Vám
nabídneme jiný termín.
V případě rodinných rekreací věnujte prosím pozornost jejich určením.
Pamatujte prosím na to, že k přihlášce dětí na tábor (v případě tábora pro děti s postižením
u dětí mladších patnácti let) je třeba vyplnit a zaslat kromě dotazníku také potvrzení lékaře
o způsobilosti dítěte účastnit se tábora. Formulář pro lékaře a dotazník pro rodiče je možno
stáhnout na www.e-cirkev.cz.
K účasti na táborech pro děti pobídněte zvlášť děti, které nemají možnost účastnit se
táborů pořádaných sbory nebo senioráty. Je to dobrá příležitost setkat se se svými vrstevníky ve
společenství církve a navázat nová přátelství. Je vhodné, aby účastník tábora byl absolvent 1. třídy
základní školy.
Přihlášky i dotazníky je možno vyplnit také elektronicky a poslat e-mailem na adresu
vychova@e-cirkev.cz. Formuláře přihlášek naleznete na: www.e-cirkev.cz.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V DUBNU 2013.
INFORMACE O PLATBÁCH
V průběhu května a června 2013 pošleme přihlášeným účastníkům: číslo konta,
variabilní symbol a částku, kterou je třeba zaplatit. Peníze je možno odeslat převodem z účtu na
účet, v hotovosti pak na kterékoli pobočce banky, případně poštovní poukázkou. Při platbě
nezapomeňte uvést přidělený variabilní symbol, který je nutný pro její identifikaci. V případě
potřeby Vám rádi poradíme.
PŘÍSPĚVEK NA POBYT
Chystáte-li se žádat svého zaměstnavatele o příspěvek na úhradu pobytu, sdělte nám prosím
pokud možno hned s přihláškou, název a adresu zaměstnavatele, příp. formulaci, kterou
zaměstnavatel požaduje, rádi Vám vystavíme fakturu. Bude-li to Váš zaměstnavatel požadovat,
vystavíme po zaplacení vyúčtovací daňový doklad.

FONDY
Abychom ulehčili rodinám s dětmi s postižením v jejich finanční situaci, snažíme se část
nákladů na pobyty v Bělči nad Orlicí hradit z fondu. Synodní rada zřídila za tímto účelem Fond
na podporu pobytů pro osoby s postižením. Obracíme se s prosbou na všechny příznivce
práce s dětmi a práce s lidmi s postižením o eventuální dar.
Příspěvky můžete zasílat na účet synodní rady Českobratrské církve evangelické:
Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 478496703/0300
variabilní symbol Fondu na podporu pobytů 913 118
Předem děkujeme za jakýkoliv finanční příspěvek. Na Vaši žádost Vám na začátku
příštího kalendářního roku pošleme potvrzení o daru církvi pro odečet daně ze mzdy.
DOBROVOLNÍCI K DĚTEM S POSTIŽENÍM
Obracíme se s prosbou na mladé sestry a bratry, kteří by chtěli pomáhat postiženým dětem
a jejich rodičům během rodinných rekreačních pobytů. O tuto službu prosíme především
chlapce a mladé muže. Mezi účastníky uvedených akcí je řada postižených nejen mentálně,
ale i tělesně, mnozí jsou na vozíku. K zajištění služby je někdy potřeba značné fyzické síly.
Termíny jsou uvedeny na přihlášce.
Od asistentů očekáváme odpovědnost a lásku k postiženým. Vhodné pro mládež, studenty
speciální pedagogiky, zdravotnických škol, Evangelické akademie, ETF UK apod. Minimální věková
hranice asistentů je 16 let. Pomocníci mají pobyt zdarma a uhradíme jim též cestovní výlohy
běžným dopravním prostředkem.
Pro tábor s dětmi s postižením potřebujeme zvlášť zkušené pomocníky. Děti zde
budou bez rodičů a od nás se očekává plné nasazení. Pokud budete potřebovat potvrzení pro
ředitelství školy o uvolnění na tento tábor, můžete si o něj zažádat (Ústřední církevní kancelář
ČCE, Oddělení výchovy a vzdělávání - vychova@e-cirkev.cz)
Ti, kdo již pracují a mají zájem na tábor či rekreaci jet jako dobrovolníci, mohou požádat
svého zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy podle ustanovení § 203
Zákoníku práce a prováděcí vyhlášky č. 18/1994 Sb. (podle této vyhlášky je dobrovolná práce na
táborech pro postižené děti úkonem v obecném zájmu).
INSTRUKTÁŽ PRO DOBROVOLNÍKY K DĚTEM A MLÁDEŽI S POSTIŽENÍM se uskuteční
17. května 2013 v Pardubicích. Program a bližší informace zašleme všem přihlášeným.
(Cestovné ve výši veřejné dopravy bude proplaceno, občerstvení na místě zajištěno.)
Ú č a s t na instruktáži je n u t n á pro všechny dobrovolníky.
Sestry farářky a bratry faráře prosíme, aby na naši prosbu o hledání vhodných
spolupracovníků upozornili ve svých sborech.

Přejeme Vám pokojný čas.
Eva Benešová, Filip Halama, Marie Stolařová
oddělení výchovy a vzdělávání

