
REGULAMIN MISJI GENERACJA PLUS 
MISJA GENERACJA PLUS JEST AGENDĄ KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO 

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 

1.1 Każdy misjonarz jest zobowiązany do zapoznania się 

 z regulaminem i do przestrzegania go podczas misji. 

1.2 Uczestnictwo w misjach jest dobrowolne i odbywa się na 

zasadzie wolontariatu. 

1.3 Dolna granica wieku misjonarzy to skończone 16 lat. 

Młodzi uczestnicy muszą posiadać pełnoletniego 

opiekuna.  

1.4 Postępowanie misjonarzy ma być godne Ewangelii. 

Naszym wzorem jest Jezus Chrystus. 

1.5 Naszym głównym celem jest pokazanie praktycznego 

aspektu chrześcijaństwa poprzez niesienie pomocy 

potrzebującym oraz nadziei, jaką człowiek może 

pokładać w Bogu. Nie agitujemy na rzecz jakiegokolwiek 

kościoła, czy ruchu. Zachęcamy jedynie do powierzenia 

swojego życia Jezusowi. 

1.6 Jesteśmy wyczuleni na lokalne uwarunkowania kulturowe 

 i wyznaniowe. Wszelkie rozmowy i działania muszą być 

prowadzone w poszanowaniu przekonań i uczuć lokalnej 

społeczności. 

2 DZIAŁANIA MISJI 
2.1 Wszyscy misjonarze są zobowiązani do 

podporządkowania się autorytetowi lidera (liderów) misji, 

a także pastora lokalnej społeczności.  

2.2 Wszyscy uczestnicy misji są zobowiązani do przestrzegania 

ustalonego przez lidera misji planu dnia i dołożenia 

wszelkich starań do jego realizacji. Lider misji określa czas 

trwania misji, który dotyczy wszystkich misjonarzy. 

Konieczność wcześniejszego opuszczenia misji musi być 

zgłoszona liderowi misji. 

2.3  Zasada punktualności obowiązuje wszystkich uczestników 

misji.           

2.4 Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za wykonanie 

powierzonych mu zadań. 

2.5 Każdy uczestnik odpowiada za powierzony mu sprzęt oraz 

misyjne wyposażenie. Za rażące zaniedbania w opiece 

oraz świadome szkody odpowiedzialność finansową 

ponosi dana osoba 

3 OBECNOŚĆ NA MISJI 
3.1 W czasie działań misyjnych wszelkie wyjścia poza teren 

misji muszą być zgłoszone liderowi. W czasie wolnym 

obowiązek ten dotyczy niepełnoletnich misjonarzy, którzy 

nie są mieszkańcami miejscowości, w której odbywa się 

misja. 

3.2 Zalecane jest, by wszystkie wyjścia odbywały się co 

najmniej w parach. 

3.3 Nie dopuszczamy możliwości nocowania poza miejscem 

noclegu, o ile nie ustalono inaczej  z liderem misji. 

3.4 W miejscach noclegu chłopcy i dziewczęta mogą 

przebywać jedynie w swoich pomieszczeniach, chyba że 

przebywanie ma charakter  grupowy. 

3.5 Każdy misjonarz jest odpowiedzialny za utrzymanie 

czystości i porządku 

4 ZACHOWANIE MISJONARZY 

4.1 Misjonarzom nie wolno używać tytoniu, alkoholu oraz 

narkotyków. Osoby naruszające tę zasadę zostaną 

natychmiastowo wydalone z misji. 

4.2 Każdy misjonarz rozważnie zarządza swoimi finansami. 

Opłaty misyjne uiszczane są w pierwszej kolejności. 

4.3 Wszelkie decyzje o zmniejszeniu kwoty opłaty podejmuje 

lider misji 

 

 

 

 

 

 

5 POSTAWA MISJONARZY 
5.1 Nasza postawa to postawa sługi bez względu na 

okoliczności. 

5.2 Pobyt na misji jest związany z wysiłkiem fizycznym. 

Dokładamy wszelkich starań, by uniknąć przemęczenia. 

Rozsądnie wykorzystujemy czas wolny, aby mieć siłę  

i radość do pracy. 

6 ZDROWIE 
6.1 Przestrzegamy zasad zdrowego odżywiania- poza 

zaleceniami lekarza- stosowanie wszelkich diet jest 

zabronione. 

6.2 Wszelkie niedomagania i choroby, a także przyjmowania 

lekarstw zgłaszamy liderowi misji. 

6.3 Post (całkowite powstrzymywanie się od jedzenia) 

podczas misji jest dozwolony za zgodą lidera. 

6.4 Nie nadużywamy napojów energetycznych. 

7 WYGLĄD, UBIÓR I HIGIENA 
7.1 Każdy z misjonarzy jest zobowiązany do przestrzegania 

higieny osobistej. 

7.2 Strój misjonarzy jest ich świadectwem. Musi być czysty, 

schludny i  zadbany.  

7.3 Wszelki ubiór musi zakrywać brzuch, plecy, bieliznę; nawet 

podczas ruchu. 

7.4 Niedopuszczalny jest strój zbyt obcisły lub nadmiernie 

eksponujący ciało (krótkie spódniczki, obcisłe bluzki, 

dekolty). 

7.5 Niedozwolony jest ubiór reklamujący używki, świeckie 

zespoły, zawierający kontrowersyjne hasła itd. 

8 TELEFONY KOMÓRKOWE I INNE URZĄDZENIA 
8.1 Zabronione jest używanie telefonów oraz innych urządzeń 

podczas zorganizowanych form prowadzonych przez 

misję. Dozwolone jest ich używanie jedynie do kontaktu  

z liderem i innymi misjonarzami oraz w czasie wolnym. 

8.2 Misja jest czasem, który poświęcamy relacjom z ludźmi  

z miasta i misjonarzom. Ograniczamy korzystanie  

z wszelkich serwisów społecznościowych. 

9 RELACJE 
9.1 Każdy misjonarz jest zobowiązany do taktownego  

i kulturalnego zachowania wobec drugiej osoby. 

9.2 Zakazane są zachowania prowokujące płeć przeciwną 

(np. flirtowanie, intymne rozmowy) z kimkolwiek z misji lub z 

osobami spoza misji.  

9.3 Jeśli w misji biorą udział pary, ich zachowanie musi być 

pełne rozsądku (przytulanie, całowanie itp. jest 

całkowicie zabronione). Jakiekolwiek przebywanie takich 

osób w pomieszczeniach bez osób trzecich jest 

zabronione. Zasady te nie dotyczą małżeństw, pod 

warunkiem, że ich zachowanie nie stwarza sytuacji 

konfliktowych. 

10 EFEKTYWNA SŁUŻBA 
10.1 Najskuteczniejsze usługiwanie to usługiwanie chłopaków- 

chłopakom i dziewczyn- dziewczynom. 

10.2  Wspieramy się wzajemnie dobrym słowem. Unikamy 

plotek, pomówień, słów pełnych osądu i krytyki. Sytuacje 

konfliktowe rozwiązujemy możliwie jak najszybciej. 

10.3 Każdy misjonarz pamięta o codziennej modlitwie 

 i czytaniu Słowa Bożego- stąd płynie nasza siła  

i inspiracja. 

10.4 Lider misji jest odpowiedzialny za realizację założeń misji 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom misji. 

 

W przypadku rażącego nieprzestrzegania regulaminu lub 

nieodpowiedzialnego zachowania uczestników misji lider ma 

prawo odesłać uczestnika na jego koszt oraz poinformować  

o wydarzeniach rodziców oraz pastora macierzystego zboru. 


