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Jesteśmy entuzjastami pracy z młodzieżą.
Fascynują nas możliwości, talenty i marzenia,
które drzemią w młodych ludziach.
Pomagamy je odkrywać, pielęgnować i rozwijać.
Inspirujemy młodych ludzi do pokonywania
trudności, zdobywania nowych umiejętności
i budowania trwałych relacji z rówieśnikami.

Tworzenie silnych środowisk młodzieżowych to
nasze podstawowe zadanie. W tym celu organizujemy
m.in. zróżnicowane formy aktywnego wypoczynku
poprzez placówki SIEMACHA Spot Camp.
To bezpłatna oferta wyjazdów dla dzieci i młodzieży
z placówek dziennych SIEMACHA Spot.
Systematycznie zapraszamy młodzież na starannie
przygotowane wyjazdy, pełne aktywności, spotkań
i zajęć, by wspólnie odkrywać nowe miejsca, poznawać
rówieśników i budzić marzenia. Podróże kształcą –
mówi przysłowie. Wypełnieniem tej treści są właśnie
SIEMACHA Spot Camp.

INNOWACYJNE
PROJEKTY
SPOŁECZNE

Co
robimy

Podróże kształcą! Z tego powszechnie znanego
powiedzenia wydobywamy to, co najlepsze,
a jego mądrość pogłębiamy i przekuwamy
w rzeczywistość. Tysiącom młodych ludzi
zapewniamy możliwość atrakcyjnych wyjazdów
poza granice miejscowości, w których mieszkają
na co dzień. SIEMACHA Spot Camp to mobilna
oferta Stowarzyszenia SIEMACHA skierowana
do młodych ludzi, którzy nie mogą pozwolić
sobie na finansowanie wyjazdów.

Lokalizacje
SIEMACHA Spot Camp:

Zubrzyca Dolna 45
34-484 Zubrzyca Górna

Odporyszów,
ul. Lipowa 10,
33-240 Żabno

Każda podróż poszerza horyzonty, rozbudza nowe pasje,
potęguje energię i rozpala marzenia. Młody człowiek,
choć podróżuje w gronie rówieśników, to jednak –
w pewnym sensie – zabiera w podróż całą rodzinę.
Wraca do domu pełen wrażeń, dzieli się opowieściami,
pokazuje zdjęcia, przedstawia nowych kolegów
i koleżanki. Pokazuje rodzinie świat, który zobaczył
i poznał. Trudno przecenić tę wartość. Uczestniczy
w niej zarówno młody człowiek, który spędził kilka dni
poza domem, jak i cała rodzina – dzięki wrażeniom
i opowieściom. Dobrze przygotowany wyjazd to nie
tylko okazja do odkrywania tego, co dotąd nieznane, lecz
także szansa, by zmierzyć się z własnymi ograniczeniami
i lepiej poznać siebie samego. Każdy wyjazd stwarza
ważny dla rozwoju młodego człowieka kontekst, który
tak trudno osiągnąć na co dzień. Podróż wymaga odwagi
i samodzielności, uczy współpracy z rówieśnikami
i ciekawości świata. Taki jest cel, który realizuje
SIEMACHA Spot Camp.
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