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Vůdcovský kurz 30+ 

 
Již po třetí otevíráme Vůdcovský kurz 30+. Na základě předchozích ročníků (2006, 2008) je zřejmé, že se jedná o 

vůbec nejefektivnější formu kurzu pro vůdce KP. Kurz je zaměřen na cílovou skupinu starších 30 let, tedy lidí, kteří mají již 
řadu zkušeností, méně osobního času a jasnou a trvalejší motivaci než studenti (účastníci klasických kurzů). Je-li Ti tedy 30 
a více a pracuješ nebo máš vizi pracovat s dětmi a dosud jsi neměl/a příležitost na sebevzdělání v této oblasti, pak neváhej 
a využij této příležitosti, protože tento typ kurzu nabízíme pouze zhruba jednou za tři roky. Cílem kurzu je projít všechna 
základní témata týkající se práce s oddílem a vedení letních dětských táborů. Seznámíš se s aktuálními metodami a 
pomůckami, které Klub Pathfinder v práci s dětmi používá. Kurz je veden zkušenými lektory, většinou vzdělanými v oboru, 
který přednášejí. Součástí kurzu je krátká písemná práce a test. Na základě splnění těchto podmínek získáš akreditovaný 
průkaz, který je podmínkou pro vedení letních dětských táborů. Hlavní přidanou hodnotou však je příležitost navázání 
kontaktu s podobně zaměřenými vrstevníky, křesťany. Věřím, že tato setkání budou též místem bohoslužby a společného 
čerpání z Božích zdrojů.  

Hlavní důvody : 
-       Rádi bychom opět rozšířili naše řady o skupinu vůdců starších 30 let, protože to jsou lidé se zkušeností, kteří 

mají základní věci ve svém životě již uspořádány, často mají děti, které právě mohou začít chodit do KP. 
Bývají vyváženější coby průvodci dětí životem fyzickým, duševním, ale i duchovním. (vědí proč a čemu věří) 

-       Druhým důvodem je poskytnout této skupině lidí (kteří už dávno nejsou studenti) VK formou co možná 
nejméně náročnou na jejich osobní (rodinný) čas.  

-       V neposlední řadě je to nabídka předat „know how“ sborem nově zvolenému vedoucímu oddělení dětí, který 
neprošel Pathfinderem coby dítě a nyní ve zralém věku byl „hozen do vody“. 

 
Týká-li se Tě některý z těchto bodů, prosím abys urychleně zvážil/a, zda o tento kurz máš zájem. A ozval/a se. 

Podobně, jestli víš o někom ve svém okolí, že by to pro něj mohlo být užitečné, prosím o zprostředkování (přece jen píšu 
převážně stávajícím vůdcům a kazatelům… bez Vaší pomoci se informace nedostane tam, kam má) 
 
Termíny  tedy jsou: I. část  8. - 10.4. 2011  
   II. část  10. - 12. 6. 2011 
 

- praxe na libovolné (vlastní) letní aktivitě (účastníci dostanou prozatímní vůdcovský dekret) 
- Závěrečný test 11. 9. 2011   (předání neomezeného dekretu vůdce) 

  
Místo: Nymburk (školící středisko – Tortuga) 
  
Stravování: Jídlo bude součástí (tedy nemusíte se o něj starat)  
  - jestliže nechcete maso – poznamenejte do přihlášky !!! 
 
Ubytování: Pokojíky – matrace – třeba vzít spacák 
  - parkování auta je bezpečné (za uzamčenými vraty)  
 
Cena: Zdarma – kromě cesty 
  (je-li to v možnostech Vašeho sboru, požádejte o proplacení cesty) 
 
Podmínka:  - Kladný vztah ke křesťanství (živý vztah k Bohu)  
   - Věk 30 let a více 
 
Přihlášky:   Můžete posílat kdykoli – nejpozději však do 21.3. 2011  

na kontakty:  David Čančík, Peroutkova 57, Praha 5, 150 00 nebo cancik@pathfinder.cz 
 

Veškeré informace rád zodpovím e-mailem nebo na telefonu: 603385241 
    

Přihláška: Jméno, datum narození, sbor / místo, kontakt (e-mail / telefon) / typ stravy 
 
          Za tým instruktorů – David Čančík   

mailto:cancik@pathfinder.cz

