
 
 

 

 

 

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét” (Gal 6,2) 

 

Kedves leendő Önkéntesek, Önkéntesek és Önkéntes koordinátorok! 

 

A Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ önkéntes nyári tábort tervez 2023. július 3-

7-ig a Balaton partjára. Levelünkkel szeretnénk előzetesen felmérni a jelentkezők számát és 

igényeit, a szállás foglalása érdekében. 

A szervezők elsősorban azoknak a részvételére számítanak, akik már korábban is vállaltak 

önkéntes munkát, vagy „újoncként” a tábort követően szívesen vennének részt karitatív, 

oktatási és szociális munkában. A táborlakók játékos, kötetlen, tréning jellegű foglalkozásokon, 

szituációs játékokon keresztül, tapasztalt vezetők személyes tolmácsolásában ismerhetik meg 

az egyház közösségeinek értékeit, célkitűzéseit, valamint az önkéntes tevékenység 

szervezésének részleteit, miközben megtapasztalhatják a közös segítő munka örömeit és 

nehézségeit.  

A képzéshez megfelelő technikai feltételekkel biztosítjuk a szükséges hátteret. 

A tábor további témái:  

Önkéntesség és az önkéntes-menedzsment kihívásai a szociális szolgáltatásokban 

Az önkéntes tevékenység beindítási lehetőségei a szociális intézményeinkben, 

gyülekezeteink körében 

 

A tervezett programok között szerepel a napi reggeli torna, az izgalmas előadások és az esti 

közös kulturális programok mellett például a vályogvetés megismerése is.  

A részvétel ingyenes, de a szállás és az étkezés tervezése miatt regisztrációhoz kötött.  

A regisztráció költsége: 5000 Ft. 

Ha szívesen eljönne az önkéntes táborba, kérjük, regisztráljon az alábbi linken elérhető 

kérdőíven 2023. február 28-ig: itt 

A regisztrációs díj hozzájárulás a tábor költségeihez. A tábor résztvevői számára biztosított a 

szállás, az étkezések (reggeli, ebéd, vacsora), valamint a programok. A regisztráció a díj 

befizetésével és visszaigazolással érvényes.  

A regisztrációs díjat nem áll módunkban visszatéríteni lemondás esetében sem.  

Kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylat elektronikus másolatát juttassa el a 

onkentes@baptist.hu címre. Több regisztrációs díj együttes utalása lehetséges, azonban kérjük, 

minden résztvevő regisztráljon a fenti linken! 

 

 

https://forms.gle/wCcD3EFdaMXhCUNh7
mailto:onkentes@baptist.hu


 
 

 

 

A díjat átutalással kérjük befizetni a következő számlára:  

Kedvezményezett: Magyarországi Baptista Egyház 

Kedvezményezett bankja: KDB Bank 

Bankszámlaszám: 13520405-77777777-77777777 

Közlemény: Önkéntes tábor 2023 + résztvevő/k neve 

 

Amennyiben valaki számlát kér, kérjük, adja meg a számlázási adatokat. 

(szervezet neve, címe, adószáma) 

FONTOS tudnivaló, hogy csak annak a személynek vagy intézménynek tudunk számlát 

kiállítani, aki a részvételi díj utalását megtette a bankszámlánkra. 

Nem tudunk intézmény nevére számlát kiállítani, ha magánszemély fizette be a részvételi díjat. 

 

Köszönettel: 

Serafin József 

módszertan vezető 

Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ 

1068 Budapest VI. Benczúr u. 31. 

mobil: 20/980-4242  20/886-8577 

e-mail: modszertan@baptist.hu 
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