Asociația Smiles
este o organizație
creștină nonprofit
care desfășoară
activități de asistență
socială și
educațională, pentru
beneficiul a
numeroase familii, copii,
persoane adulte sau
vârstnice, prin proiectele și
programele pe care le
desfășoară.
Centrul de Misiune Dezna este un proiect
care se adresează nevoilor copiilor, tinerilor și familiilor
de ași descoperi și explora identitatea spirituală, în concordanță
cu învățătura creștină biblică, prin găzduirea de tabere creștine,
seminarii, cursuri sau alte întâlniri cu specific asemãnãtor.
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training cursuri
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Pentru detalii, vă rugăm
să ne contactați la:

relaxare

Centrul de Misiune (Outreach Centre) se află chiar în mijlocul localității Dezna,
din județul Arad. Clădirea modernă este dotată cu toate facilitățile necesare
desfășurării de diverse activități pentru copii și tineret, precum și pentru familii sau
alte grupuri organizate, având 60 de locuri de cazare în camere cu paturi simple,
duble și supraetajate. Centrul are bucătărie proprie și spații comune amenajate,
precum și o curte largă pentru activități în aer liber.
Fiind situată in apropierea stațiunii Moneasa, în zona de trecere către Munții
CodruMoma din Apuseni, Dezna are o climã plãcutã pe tot parcursul anului.
Accesul în localitate se face ușor, pe drumul județean 792B, dinspre Sebiș către
Moneasa; distanța față de municipiul Arad este de 92 km.
Dincolo de obiectivele turistice ale zonei  ruinele cetății Dezna, drumeții pe valea
Zugăului, ruinele topitoriei de fier de la Rășchirata, biserica ortodoxă locală, etc. 
celor interesați de evadarea din urban li se oferă întocmai liniștea pe care șio
doresc. Natura și aerul curat al împrejurimilor sunt o binevenită schimbare în
comparație cu aglomerația marilor orașe, cel puțin pentru câteva zile pe an.
La Centrul Dezna pot fi organizate numeroase activități, fie sub coordonarea
Asociației Smiles, fie în regim de închiriere a locației; musafirii noștri pot beneficia
de toate facilitățile disponibile, pentru a asigura o desfășurare optimă a taberelor
sau a altor întâlniri cu specific creștin.
Scopul existenței acestui centru este de a găzdui și facilita accesul cât mai multor
grupuri, familii, tineri și copii la activități care le pot fi
de mare ajutor în înțelegerea mai clară a voii lui
Dumnezeu pentru fiecare dintre ei!

