
CAV : Kampi për të rinjë në Crêt-Bérard
Prej të hënës 18 korrik në ora 12 deri më 23 korrik në ora 12

Crêt-Bérard gjindet në natyrë të hapur në afërsi të Puidoux.

Kampi do të mundë të pranoj 20 deri në 30 fëmijë e fëmijë të rritur (adoleshentë) 
prej 7 deri 17 vjet, në fjetore ose nën tenda.

Animime, shëtitje, është paraparë pjsëmarrja në  punët e përditshme.

Kushtet :
Kampi do të jetë i hapur për fëmijë e adoleshentë të familjeve kërkuese të azilit.
Kampi do të mbahet vetëm nëse do të ketë numër të mjaftueshëm të personave që 
do të përkujdesen për fëmijët.

A keni ! Sfida ju tërheq ? Kërkojmë :
      - Një person për të gjetur mbeshtetje financiare, mbështetje morale
      - Një person për të hartuar një list të gjërave të cilat fëmijët duhet ti marrin me 

vete, për të elaboruar  një formular të regjistrimit duke ja bashkangjitur një plan, të 
merret me konfirmimin e regjistrimeve, ti adminstroj modalitetet e pagesave.

- Një person që do të merret  me organizimin
- Nje person i gatshëm  të bëjë një raport javor me dëshmi
- Disa persona për të siguruar transportin Lozanë-Puidoux me 18 korrik dhe 
Puidoux –                Lozanë me 23 korrik
- 3 persona për gatimin e ushqimit
- 8 Animator ose animatore  permanent (strehim në fjetore ose nën tend ; 
gjithashtu një dhomë me dy shtretër në disponim).
- Animatorë ose animatore të rregullt që dëshirojnë të propozojnë aktivitete të 
ndrysme.   
-Një mjekë-e ose një inferimierë-e që do të mundë ta kontaktonim në çdo 
moment dhe i gatshëm të udhëtoj nëse paraqitet nevoja.
-Një person për të fotografuar
-Një person për të realizuar një film të shkurtër

Ne kërkojmë gjithashtu material te ndryshëm:
- Tenda, dyshekë, thasë fjetjeje
- Kartona të mëdhenjë
- Tegulla(gota) të jogurtit prej xhami
- Çmim për animime
- Zamra (pije, pemë, çokollata, biskuita, keksa…)

Për familet e interesuara !
Ju lutemi te drejtoheni drejtëpërdrejtë te Sandrine Bavaud, Maupas 81, 1004 
Lausanne, 
Tel. Privat 021/646 26 91, tel. prof. 021/ 661 24 34, sandrine.bavaud@non-
violence.ch. Konfirmimi do të ju vijë më vonë. Tarifa e regjistrimit Fr.20.-/enfant.


