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Dziękujemy za wszelką pomoc i okazane wsparcie !
www.fundacjadruzynachrystusa.org
Zdjęcia ze zbiorów www.freeimages.com

O FUNDACJ

I

Początek – czyli jak to się zaczęło?

W dobie chaosu i pędu dzisiejszego świata postanowiliśmy się na
chwilę zatrzymać i raz na czas spotkać, pomodlić się, porozmawiać,
spędzić wspólnie czas, wesprzeć się wzajemnie. Tak powstała
wspólnota Drużyna Chrystusa. Po ponad dwóch latach modlitwy
i spotkań we wspólnocie, pod koniec 2014 roku dojrzał w nas
owoc w postaci powołania ,,Fundacji Drużyna Chrystusa – dar
środowiska piłkarskiego”. Jesteśmy ludźmi, którzy nie boją się
wyzwań, nie boimy się tego ,,co powiedzą inni”, jesteśmy wspólnotą.

Chcemy pomagać

Pomagać wszystkim, którzy pomocy potrzebują. Bez żadnych
ograniczeń. Głównie dzieciom i młodzieży. Nie tylko materialnie,
finansowo, ale także poprzez spotkanie, wspólnie spędzony czas na
wakacyjnych obozach. Chcemy podzielić się wszystkim, co od Boga
otrzymaliśmy. Ofiarować to co najcenniejsze.

Potrzebujemy

Potrzebujemy Was i Waszych pomysłów. Waszego czasu i talentu,
którym chcielibyście się podzielić. Waszej modlitwy. Każda Wasza
pomoc, każde zaangażowanie jest ważne. Jeśli nie wiesz, w jaki
sposób mógłbyś pomóc, to prosimy pomódl się za nas. Nawet nie
wiesz, jak bardzo potrzebujemy wsparcia modlitewnego!

Szukamy

Szukamy ludzi i miejsc, do których nasza pomoc powinna dotrzeć.
Chcemy spełnić wiele marzeń, które dzisiaj wydają się nie do
spełnienia. Pragniemy zabierać młodych ludzi na sportowe obozy,
wycieczki, mecze, itp. Szukamy ludzi, którym życie nie dało zbyt
wiele okazji do radości.
Szukamy również chętnych do współpracy, do zaangażowania w to
dzieło: trenerów, piłkarzy, wolontariuszy, darczyńców i sponsorów.
Razem damy radę!
Nasza Fundacja jest darem. Darem środowiska piłkarskiego. Darem
piłkarzy, trenerów, kibiców, działaczy, sędziów i ich rodzin, słowem
wszystkich, którzy są z piłką nożną związani. Nie prowadzimy
działalności gospodarczej. Nikt w tej Fundacji nie zarabia. Wszyscy
pracują charytatywnie.

Prosimy Was

Głęboko wierzymy, że to się uda. Prosimy Was o pomoc i wsparcie
zarówno finansowe jak i duchowe. Prosimy o zaufanie i otwarcie
swoich serc, aby chociaż w najmniejszym stopniu pomóc dzieciom
i młodzieży żyć tak po prostu … po ludzku.

www.fundacjadruzynachrystusa.org

