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Praha, 19. ledna 2022 

Č.j.: ÚCK/27-7/2022 

 

 

Výzva pro zájemce o účast na International Camp programu v USA 

 

Hledáme zájemce o účast v mezinárodním programu pro instruktory letních táborů 

Evangelické luterské církve v Americe pro léto 2022. 

Program je určen pro zájemce, kteří: 

▪ jsou ve věku 18–30 let, 

▪ souhlasí s tříměsíčním pobytem v USA (od poloviny května do poloviny srpna 2022), 

▪ pracují s dětmi a mládeží, studují či jsou učiteli, 

▪ zajímají se o práci s dětmi v přírodě, 

▪ jsou zodpovědní, spolehliví a důvěryhodní, 

▪ jsou flexibilní, odolní a otevření novým zážitkům, 

▪ jsou plně očkováni nebo se jsou ochotni se nechat plně naočkovat před odletem, 

▪ se zaváží, že se po skončení programu vrátí domů a nezůstanou nelegálně v USA 

(čímž by ohrozili dobrou pověst a status celého mezinárodního programu), 

▪ prokáží schopnost komunikovat v angličtině (nutný mezinárodní certifikát případně 

potvrzení školy o absolvování kurzu angličtiny), 

▪ budou vybráni a dostanou doporučení od ČCE. 

 

Zájemci, které komise ČCE doporučí pro účast v programu a kancelář ELCA (Evangelical 

Lutheran Church in America) je zařadí do programu, obdrží: 

▪ finanční podporu pro získání víza, 

▪ letenku do USA a zpět, 

▪ převoz z Chicaga do místa konání tábora, 

▪ osobní zaškolení v táboře, 

▪ ubytování (vč. zajištění ložního prádla) a stravu po celou dobu pobytu, 

▪ místní zdravotní pojištění po celou dobu pobytu, 

▪ kapesné 50 US dolarů týdně. 
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Zájemci o účast v programu, nechť se přihlásí na adrese mladez@e-cirkev.cz (nebo si 

vyžádejte další informace) a to nejpozději do 31. ledna 2022 a zašlou tyto osobní údaje 

pro prvotní kontakt: 

▪ jméno a příjmení, 

▪ datum narození, 

▪ telefonní číslo, 

▪ kontaktní e-mailovou adresu. 

 

Následně budou vhodní zájemci pozvání k rozhovoru se zástupci vedení ČCE. Konečný 

výběr kandidátů je na amerických partnerech. 

 

Alena Podrazilová 

vedoucí oddělení mládeže  
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