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        Projekt „Sąsiedzka pomoc” 

 
Ośrodek New Life Center – (Centrum Nowego Życia), to 

miejsce przemiany życia uczestników programu, miejsce terapii oraz miejsce 
„nowych duchowych narodzin” ludzi, którzy postanowili zacząć życie od 
nowa. Znani jako ludzie z „niebieskiego domu”, już od 8 lat jesteśmy otwarci na żyjących obok nas 
ludzi. Poprzez różne formy pomocy, wspieramy ludzi potrzebujących, którzy żyją w gminie Murowana 
Goślina.  

Podopieczni New Life Center to mężczyźni, synowie swoich rodziców, bracia swojego 
rodzeństwa, mężowie swoich żon, ojcowie swoich dzieci, którzy w wyniku wielu sytuacji, zarówno 
losowych, jak i tych, za które odpowiedzialność ponoszą oni sami, znaleźli się w bardzo trudnej 
życiowo sytuacji. Bezdomność, uzależnienia, rozwody, choroby, niezdolność do pracy, konflikty z 
prawem, problemy finansowe, zniszczone życie duchowe to podstawowe problemy, które w Ośrodku 
są przewartościowane, a ich odwrotność staje się naszym wspólnym celem.   

Kadra Ośrodka New Life Center to czterech pastorów Kościoła Chrześcijan Baptystów z 
gnieźnieńskiej i poznańskich wspólnot, pielęgniarka, pracownik socjalny i wielu wolontariuszy.    

Projekt „Sąsiedzka Pomoc” – to projekt, którego celem jest aktywizacja podopiecznych 
Ośrodka New Life Center, połączona z integracją społeczną z lokalną wspólnotą gminy Murowana 
Goślina poprzez „miłość Jezusa w działaniu”, a jej dotychczasowe owoce to: 
- Co roku przekazujemy potrzebującym ludziom z gminy Murowana Goślina 30 ton żywności.  
- Co tydzień dzielimy się z ludźmi z naszej gminy kilkudziesięcioma bochenkami chleba.   
- Organizujemy spotkania okolicznościowe dla dzieci i rodziców Gwiazdkowa Niespodzianka, Dzień 
Dziecka, Spotkanie Wielkanocne, za każdym razem dzieląc się tym, co uczynił nam Jezus Chrystus w 
naszym życiu. 
- Bierzemy czynny udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez sołectwa gminy 
Murowana Goślina. 
- Korzystając z lokalnych boisk spotykamy się na piłce nożnej i siatkówce z dziećmi i młodzieżą z 
gminy Murowana Goślina  

 
Ważne !!! 

Celem projektu jest świadczenie przez podopiecznych New Life Center odpłatnej pomocy w 
przydomowych pracach takich jak:  

1. Prace ogrodowe 
- przycinanie drzew i krzewów 
- zakładanie ogródków warzywnych 
- prace ogólnoogrodowe itp. 

2. Prace remontowo-budowlane 
- malowanie 
- szpachlowanie 
- drobne prace naprawcze itp. 

3. Prace porządkowe 
- koszenie trawników 
- grabienie liści 
- odgarnianie śniegu 
- wrzucanie węgla 
- rąbanie drzewa 
- mycie okien itp. 

Czy chcieliby państwo skorzystać z naszej oferty? 


