Kegyelem Alapítvany nyari gyerektabora
Munkatársi jelentkezés
2 db referencia szükséges
A jelentkezési lapon és referenciákon megadott adatokat a Kegyelem Alapítvány bizalmasan
kezeli, harmadik félnek nem adja tovább!
Jelentkezési határidő: 2018. Május 20.

SZEMÉLYES ADATOK:
Név: ...................................................................................
Nem: ..............................
Születési dátum: ................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Telefonszám (amin a legkönnyebben el lehet érni): ..........................................................
E-mail cím: .........................................................................
Vészhelyzet esetén értesítendő:
Név: .............................................................. Telefonszám: ...............................................
Név: .............................................................. Telefonszám: ...............................................
Gyülekezeted neve, címe: ..............................................................................................................
Lelkipásztorod/elöljáród/lelki vezetőd neve: ...............................................................................
A jelentkezési lap kitöltésének dátuma: ........................................................

Kérjük, az alábbiakban a kifejtendő kérdésekre tömören, maximum 2-3 mondatban válaszolj
(kivéve a 7. kérdést, ahol hosszabb bizonyságtételt kérünk)!

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
1. Milyen felismert, rendszeresen jelentkező mentális vagy fizikai betegséged van?

2. Milyen felismert allergiád van?

3. Milyen gyógyszereket szedsz rendszeresen, jelenleg is?

4. Részesültél valaha pszichiátriai kezelésben?
Ha igen, milyen betegség kapcsán, és milyen kezelésben?

IDŐBEOSZTÁS
5. A Kegyelem Alapítvány gyerektábora Július első hetében lesz (a pontos dátum az Alapítvány
honlapján és facebook oldalán található: www.kegyelem.baptist.hu). Ennek megfelelően tudod
vállalni, hogy a teljes héten részt veszel?
Ha nem, miért?

6. A gyerektáborra való felkészülés során számítunk rá, hogy a munkatársi csapattal a tábor előtt
találkozol a felkészülési alkalmainkon (minden hónap második hétfő estéje, további információk
Hegyesi Zoltánnál: kegyelemalap@gmai.com). Ennek megfelelően tudod vállalni, hogy legalább
egy ilyen találkozón részt veszel?
Ha nem, miért?

ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT ÉS SZEMÉLYES SZOLGÁLAT
7. Kérjük, írj egy tömör bizonyságtételt, amely az alábbiakban megadott témákat érinti (maximum 1
oldal terjedelemben)!
 A körülmények és folyamatok, melyeket Isten arra használt, hogy elvezessen Jézus
Krisztushoz
 A körülmények és folyamatok, melyekkel Isten a növekedésben, a kitartásban és az
életed fő céljainak felfedezésében segített

8. Milyen gyakran és mennyi időt szoktál Istennel elkülönített módon eltölteni (személyes
csendesség, bibliatanulmányozás, elmélkedés, imádság)?

Írd le, hogy milyen szokott lenni számodra az Istennel személyesen eltöltött időd:

9. Megértésed szerint mi az evangélium lényege és hogyan nyerhet el valaki üdvösséget?

10. Megértésed szerint hogyan és mikor lehet valakiben a Szentlélek, és mit jelent számodra a
Szentlélekkel teljes élet?

11. Miért szeretnél részt venni a Kegyelem Alapítvány gyerektáborában a munkatársi csapat
tagjaként, miért gondolod azt, hogy Isten ebbe a szolgálatba vezet téged?

Elképzelhetőnek tartod, hogy Isten hosszú távon is ebben a szolgálatban szeretne látni?

12. Vettél már részt olyan szolgálati képzésben, ahol az evangélium továbbadásának valamilyen
módját sajátíthattad el?

Milyen képzés volt ez? Miről szólt, mi volt a tartalma?

13. Körülbelül milyen gyakran osztod meg az evangéliumot másokkal?

14. Milyen szolgálatokban vettél részt eddig, ami gyermekekkel, fiatalokkal volt kapcsolatos?

15. Milyen más szolgálatokban vettél már részt? (pl. Bibliatanulmányozás, éneklés, játékok,
programok vezetése, stb.)

16. Mennyire könnyű számodra, hogy gyerekekkel beszélgetést kezdeményezz?

17. Mennyi segítségre van szükséged, hogy kb. 10 gyermek számára egy kiscsoportos beszélgetést
vezess, evangélizációs és lelkigondozói témákban?

EGYÉB PROBLÉMÁK
18. Használtál valaha bármilyen kábítószert, drogot, (orvosi előírás nélkül)? Ha igen, kérjük, fejtsd ki:

19. Dohányzol? Ha igen, milyen rendszerességgel, milyen mennyiségben?

20. Van valamilyen függőséged? Ha igen, kérjük, fejtsd ki:

21. Követtél el valaha bármilyen bűncselekményt? Ha igen, kérjük, fejtsd ki:

ÖSSZEFOGLALÁS
22. Mik a legnagyobb erősségeid?

Milyen hatásuk lehetnek a gyerektáborra?

23. Mik a legnagyobb gyengeségeid?

Milyen hatásuk lehet a gyerektáborra?

24. Kész lennél elfogadni a Kegyelem Alapítvány tábori rendjét, időbeosztását, a táborban neked
szánt feladatokat, a tábor vezetőjének útmutatásait követve, együttműködve az önkéntes
munkatársi csapattal?

Köszönjük szépen a jelentkezésed!
Kérjük, a jelentkezési lapodat juttasd el Hegyesi Zoltánnak (kegyelemalap@gmail.com)!
Az érvényes jelentkezésedhez szeretnénk kérni 2 db referenciát!
Jelentkezési határidő: 2018. Május 20.

