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Misijonski tabor, Turčija 2019 
 
 

 

IZJAVA  
ob prijavi na misijonski tabor Turčija 2019 

 

Spodaj podpisani _____________________________ se vključujem v program 
misijonskega poletnega tabora in se želim aktivno vključiti v pripravo na tabor misijonskega 
prostovoljstva. 
 

Strinjam se s pripravo, ki vključuje: 
 izpolnjeno prijavnico, motivacijsko pismo, podpisano izjavo, kopijo potnega lista in osebne 

izkaznice prinesem v zbornico Jegličevega dijaškega doma do 11. 3. 2019, 
 udeležbo in aktivno sodelovanje na srečanjih skupine/pripravah na misijonski tabor,  
 udeležba in aktivno sodelovanje na predstavitvah tabora po župnijah pred odhodom in po 

vrnitvi, 
 udeležba in aktivno sodelovanje na dve vikend pripravah, 
 plačilo povratne karte oz. kritje stroškov prevoza na program, kjer bo potekal tabor, 
 plačilo stroškov zdravstvenega zavarovanja, 
 aktivno iskanje sponzorjev in donatorjev, 
 udeležba in aktivno sodelovanje na misijonu,  
 udeležba in aktivno sodelovanje pri refleksijah in evalvacijah v času priprav in na misijonu 
 skupna priprava izjav za medije (tednik Družina, Misijonska obzorja, ter priprava na 

morebitno radijsko oddajo na Radiu Ognjišče po vrnitvi), 
 pripravljenost za aktivno sodelovanje pri pripravi pisnega gradiva ob pripravah in izvedbi 

tabora (priprava pisne in foto dokumentacije ter predstavitev (power-point predstavitev, 
filmček o taboru)), 

 po vrnitvi s tabora pripravljenost, da še najmanj eno leto po svojih možnostih sodelujem pri 
predstavitvah misijonskega tabora in pri pripravah naslednjih skupin. 

 

V pripravah in na taboru si bom prizadeval: 
 

 za spoštovanje dostojanstva vsakega posameznika znotraj skupine in izven nje, 
 za pričevanje vere in solidarnost v skupini in lokalni skupnosti, 
 za upoštevanje dogovorov in navodil koordinatorja/odraslega spremljevalca skupine, 
 za duhovno povezanost skupine in za dobro ozračje v skupini, 
 za skupno dobro skupine in lokalne skupnosti, 
 konstruktivno bom reševal vse nastale spore in nesporazume, 

 za dobro načrtovanje in izpeljavo zastavljenih ciljev. 

 
 

Strinjam se z vsem zapisanim in si bom prizadeval, da bom s svojo vključitvijo v program 
misijonskega tabora prispeval svoj del za čim bolj sadov bogato izpolnitev zastavljenih ciljev. 
 
 
________________________________                   ______________________________ 

     (Datum in kraj)                                                   (Ime in priimek) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Kandidat podpiše dve izjavi: eno obdrži sam, drugo prinese skupaj s prijavo in motivacijskim pismom v Jegličev dijaški dom 
 

 


