КЪДЕ СМЕ?
КОИ СМЕ НИЕ?
Сдружението Стражи и Водачи Красива Иесо е
основано през 1978-1979 година и тази година
навърши 30 години.
Името Красива Иесо е тясно свързано с
историческото минало на селото. Иесо е името на
Гисона през римската епоха, и Красива е
прилагателно, което всички жители и
признаваме.

В СЕМПА
Авенида Верже
дел Клаустре
(многоцветна
врата)

Сдружението Стражи и Водачи Красива Иесо в
Гисона е част от Младежки Стражи и Водачи
Сан Жорди на Каталуния.
Целите, над които работим с децата, които
едват в Кау са следните:
-Стараем се да заслужим доверие и имаме
доверие в останалите.
-Следваме нашите идеали и уважаваме тези
на останалите.
-Ние сме братя на всички и работим за
мира.
-Верни сме на нашата страна и се
чувстваме деца на света.
-Защитаваме природата и пазим живота.
-Учим се да живеем в екип и правим
всичко заедно.
-Решителни сме и тръгваме срещу
трудностите без страх.
-Обичаме работата и искаме да правим
нещата добре.
-Учим се да обичаме и да играем чисто.

ОТВОРЕНО:
Всяка събота от 16 до 18 часа
ИНФОРМАЦИЯ
bella_iesso@yahoo.es

ЕЛА В КАУ
Сдружение
Стражи и
Водачи
Красива Иес

Кау е място, където децата идват за
да се забавляват, да се запознаят с нови деца,
да играят, да ходят на екскурзии и на палатков
лагер, и за да работят над ценности като:
уважение, мир, интеграция, обич към страната,
доброволни начала и всичко онова, което ни
помага да бъдем малко по-обвързани с нашето
общество.
В началото на годината се прави схемата на
работа, която служи за основа на дейностите,
които се провеждат през целия курс. A през
лятото ще отидем на палатков лагер за 10 дни в
Пиринеите.

Записването е открито
Това е Кау...
и още нещо.

Запиши се и ще се
убедиш!

Разделяме се на следните
групи:
-Бобри и Видрии
(от 6 до 8 години)
-Вълци и Сърни
(от 8 до 11 години)
-Рейнджъри и Момичета
водачи
(от 11 до 14 години)
-Пионери и Каравели
(от 14 до 17 години)
-Трукс
(от 17 до 19 години)

Локалът е разделен на 4 зали, една
зала за ръководителите, вътрешен
двор и тоалетни.
Сумата за записване включва:
-Застраховка
-Материал
-Една събота и неделя в почивна база
-Правото да се отиде за 10 дни на летен
лагер

Начало на курса: месец Октомври
bella_iesso@yahoo.es

