Nasze tre ci przewodnie
Kierujemy si przesłaniem Biblii a nasze działania opieraj
chrze cija skiej.

si

na wierze

•

Jeste my na ladowcami Jezusa a bieda, cierpienie i słabo
towarzyszami naszej yciowej w drówki.

•

Postrzegamy człowieka jako jedno

•

ycie, mier i zmartwychwstanie Jezusa ukazuj nieograniczone mo liwo ci
Boga, którego wol jest, aby nie pomoc ka demu człowiekowi.

•

W słowach, uczynkach i postawie dajemy wyraz ogarniaj cej wszystkich ludzi
miło ci Bo ej.

Szanujemy godno

s nieodł cznymi

zło on z ducha, duszy i ciała.

ka dego człowieka.

•

Ka dy człowiek jako stworzenie Bo e posiada tak sam godno

•

W naszej pracy kierujemy si zasadami miło ci bli niego, uczciwo ci ,
tolerancj , zaufaniem i przebaczeniem.

•

Słuchamy siebie nawzajem i darzymy szacunkiem.

•

Nasza postawa przyczynia si do tego, e człowiek w obliczu trudnej sytuacji
yciowej nie traci godno ci własnej.

i warto

.

Działamy jako niezale ny i godny zaufania partner.
•

Podejmujemy współprac
z innymi ko ciołami, stowarzyszeniami,
organizacjami i instytucjami w dziedzinie polityki, administracji, gospodarki i
ycia społecznego.

•

wiadomi jeste my swojej odpowiedzialno ci wobec społecze stwa i aktywnie
je kształtujemy.

Ponosimy odpowiedzialno

zbiorow .

•

Wspólnie rozwijamy, uzgadniamy i realizujemy nasze cele.

•

Szanujemy, respektujemy i wspieramy prac naszych kolegów.

•

Współpracownicy pełnoetatowi i honorowi pracuj w atmosferze wzajemnego
poszanowania.

•

Doskonalimy Armi Zbawienia w ró norodnych dziedzinach, w jakich
podejmuje ona sw działalno .

Nasze korzenie tkwi w ywej tradycji, dzi ki czemu idziemy z duchem czasu.
•

Wyró nia nas profesjonalizm działania i kompetencji.

•

Doskonalimy nieustannie jako
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naszej pracy.
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•

Wspieramy i d ymy do podwy szenia naszych kompetencji na polu
zawodowym i społecznym.

•

wiadomi odpowiedzialno ci podejmujemy działania na polu dziedzin
społecznych,ekologii i gospodarki.

Jeste my wsz dzie tam, gdzie potrzebuj nas ludzie.
•

Mamy otwarte oczy na duchowe
bli nich,których w pełni akceptujemy.

•

Nasze ycie cechuje wył czno

•

Wstawiamy si za sprawiedliwszymi warunkami ycia.
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i

zewn trzne

potrzeby

naszych

, skupiamy na sobie powszechn uwag .
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