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Informacja prasowa

Trójmiejscy inwestorzy współorganizują wakacyjny obóz językowy dla
dzieci
Przedstawiciele trójmiejskiego oddziału ABSL zaangażowali się w organizację kolejnej edycji English
Summer Camp, czyli letniego obozu językowego dla dzieci z domów dziecka oraz rodzin o niskim
statusie materialnym. Projekt jest realizowany przez gdański oddział Project Management Institute we
współpracy z członkami ABSL – firmami Geoban, Thomson Reuters, WNS, Metsa, Jones Lang LaSalle
oraz Bayer, a także PM Experts, LPP, HK Finance & Accounting, Office Plus, Auraeko. Inicjatywę
wspierają Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Tczewa, Burmistrz Miasta Kościerzyna oraz Invest in
Pomerania.
English Summer Camp, czyli wakacyjny kurs języka angielskiego dla dzieci będzie połączony z zajęciami
rozwijającymi ich kompetencje społeczne i zainteresowania. Tegoroczna edycja odbędzie się w sieprniu i
potrwa od 07.08.2013 do 19.08.2013.
- Program English Summer Camp jest niezwykle różnorodny i został pomyślany tak, aby wakacje
naszych małych uczestników były ciekawe i wesołe jednocześnie – tłumaczy Ewa Gąsior, Project
Manager English Summer Camp 2013 – W ramach spotkań zaplanowaliśmy zajęcia i zabawy, które
mają na celu między innymi pozytywnie zachęcać do nauki i pracy nad sobą oraz wzmacniać wiarę we
własne możliwości. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych opiekunów oraz
lektorów języka angielskiego – dodaje.
Wakacyjne kursy angielskiego English Summer Camp są organizowane już od 2004 roku, z kolei w 2010 roku
ruszyła zimowa edycja projektu pod nazwą English Winter Camp.
- English Summer Camp to fantastyczna inicjatywa, dzięki której chcemy ułatwić równy start dzieciom
pochodzących z domów dziecka i najbiedniejszych trójmiejskich środowisk - tłumaczy Dariusz Bazeli,
Dyrektor Generalny Geoban S.A oraz lider ABSL Regional Chapter w Trójmieście. – Akcja spotkała się
z dużym zainteresowaniem zarówno wśród naszego zespołu, jaki i pracowników innych firm biorących
udział w tej inicjatywie. Wielu z nich dołączyło już do grupy projektowej i wspierają English Summer
Camp poprzez wolontariat na rzecz organizacji obozu – dodaje.
Trójmiejski ABSL Regional Chapter to jeden z siedmiu oddziałów Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych
w Polsce (ABSL). Przedstawiciele ABSL we Trójmieście aktywnie działają na rzecz poprawy atrakcyjności
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inwestycyjnej miasta oraz wypracowują rozwiązania w zakresie współpracy z samorządami czy uczelniami
wyższymi. W tym celu trójmiejski Chapter współpracuje z przedstawicielami władz na szczeblu miejskim i
regionalnym oraz reprezentantami ośrodków akademickich.

________________________________________________________________________
O ABSL
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland,
ABSL) to organizacja branżowa reprezentująca sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. ABSL
powstał 21 maja 2009 r. z inicjatywy największych firm działających w branży takich, jak Capgemini, Hewlett –
Packard, IBM, Infosys, Thomson Reuters, UBS oraz wielu innych. ABSL jest platformą wymiany wiedzy,
doświadczeń i dobrych praktyk wewnątrz branży. Partnerami Związku są wiodące, zarówno polskie, jak i
europejskie organizacje branżowe. ABSL współpracuje również z Ministerstwem Gospodarki oraz Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), przedstawicielami miast oraz regionów oraz agencjami
wspierającymi inwestorów zagranicznych. ABSL zrzesza centra usług wspólnych (Shared Service Centers,
SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT
(Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development,
R&D) i firmy wspierające rozwój sektora. Obecnie Członkami ABSL jest ponad 90 wiodących firm sektora
oraz ponad 250 managerów wyższego szczebla z największych polskich miast. Więcej informacji: www.absl.pl
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