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Dzieci wychowujące się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz środowiskach o
niskim statusie ekonomicznym i społecznym rzadko mają możliwość spędzania letniego
wypoczynku w ciekawy i atrakcyjny sposób, w miejscu, w którym mogłyby zapomnieć o
codzienności, która nie jest dla nich łatwa.
Junior Camp to charytatywny program organizacji kolonii dla dzieci, który ma na celu
pokazanie korzyści z nauki języka angielskiego i aktywnego udziału w warsztatach.
Celem Junior Camp jest umożliwienie dzieciom wychowującym się w domach dziecka,
rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym uczestnictwa w letnich
koloniach podczas których dzieci uczą się języka angielskiego (codzienne 3-godzinne lekcje
prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów) a także biorą udział w licznych warsztatach,
grach i aktywnościach prowadzonych przez wolontariuszy. Wakacyjny wypoczynek przeznaczony
jest w tym roku dla 12 dzieci w wieku 9-13 lat z rejonu kujawsko-pomorskiego wychowujących
się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym.
Celem zajęć jest wzmocnienie samooceny dzieci, zwiększenie ich zdolności do radzenia
sobie ze stresem oraz zmniejszenie
poziomu
towarzyszącego
im
napięcia i często agresji. Każdy
obóz ma swój temat przewodni
zgodnie,
z
którym
dzieci
przygotowują
swój
autorski
projekt. Ponadto dzieci biorą
udział w zajęciach dotyczących
zarządzania projektami, które
dostosowane są do ich wieku.
W związku z tym, że Junio Camp
to organizacja non-profit
i
wszystkie osoby pracują na
zasadzie
wolontariatu
poszukujemy źródeł finasowania –

Źródło: PMI Gdańsk uczestnicy projektu English Camp

koszt dwutygodniowego obozu dla jednego uczestnika to około 1.500,00 zł.
Jeśli akcje charytatywne takie jak Junior Camp są Państwa zdaniem potrzebne, aby
zwiększyć szanse na rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci, których możliwości finansowe są
ograniczone, zachęcamy do finansowego wsparcia naszego przedsięwzięcia.
Dzięki Państwa wsparciu możemy wspólnie zdziałać naprawdę wiele i podarować dzieciom
unikatowe wakacje marzeń, które są połączeniem aktywnego odpoczynku z nauką.

Więcej o inicjatywie na stronie internetowej http://junior-camp.pl/ oraz na https://www.facebook.com/JuniorCampPMI/

Firmy/Sponsorzy chcące wesprzeć naszą inicjatywę Junior Camp w zamian za wsparcie
finansowe mogą skorzystać z trzech pakietów świadczeń.

PAKIETY DEDYKOWANE
SPONSOROM JUNIOR CAMP

PAKIET
PODSTAWOWY

PAKIET
SREBRNY

PAKIET
ZŁOTY

PAKIET PODSTAWOWY – wsparcie 500,00 zł netto:
 prawo do posługiwania się tytułem sponsora i wykorzystywania go we własnych
materiałach marketingowych;
 umieszczenie logotypów Państwa Firmy w naszych materiałach reklamowych, artykułach w
mediach, na stronie internetowej Junior Camp, na profilu portalu społecznościowego
PAKIET SREBRNY
– wsparcie 1.500,00 zł netto (koszt pobytu 1 dziecka):
 pakiet podstawowy plus
 umieszczenie logotypów Państwa Firmy na stronie PMI Kujawsko – Pomorskie
(http://pmi.org.pl/pmi/oddzialy/kujawsko-pomorskie)
PAKIET ZŁOTY
– wsparcie 3.500,00 zł netto:
 pakiet srebrny plus
 możliwość przeprowadzenia 6h szkolenia „Wprowadzenie do zarządzania projektami”.
Każde szkolenie dedykowane jest dla maksymalnie 12 osób i prowadzone będzie przez
doświadczonego trenera, delegowanego przez PMI Kujawsko-Pomorskie. Wszelkie
uzgodnienia zostaną zapisane w odrębnej umowie zawartej między Wspierającym a
organizatorem.
 Jesteśmy otwarci na propozycje lub inne propozycje współpracy

KONTAKT:
bozena.pawlowska@pmi.org.pl
pawel.andersohn@pmi.org.pl

+48 508 123 447 lub
+48 509 106 686

*Stowarzyszenie PMI PC ma możliwość wystawienia faktur VAT.

Zapraszamy !
www.junior-camp.pl

Więcej o inicjatywie na stronie internetowej http://junior-camp.pl/ oraz na https://www.facebook.com/JuniorCampPMI/

