BESZÁMOLÓ
a BIF NYRT. részére

Előzmény
Az Ökumenikus Segélyszervezet kiemelt célkitűzése a nehéz körülmények között élő gyermekek
támogatása, fejlesztése, felzárkóztatásuk segítése. E tevékenységet foglalja össze az ún.
Kapaszkodó program, amelynek keretében a Segélyszervezet évente mintegy 2000 gyermek
számára biztosít foglalkozásokat. A Kapaszkodó program részeként a Segélyszervezet évek óta
szervez nyári táborokat hátrányos helyzetű, illetve bántalmazott gyermekek számára. Ezek az
élménytáborok az élmények szerzése mellett segítik a gyerekeket a traumák feldolgozásában, a
felhőtlen gyermeklét megtapasztalásában.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a BIF Nyrt. támogatásának köszönhetően 2021. július 26-tól 31-ig
nyári tábort valósíthatott meg a Somogy-megyei Kastélyosdombón, 20 hátrányos helyzetű
gyermek részvételével.
Az Ökumenikus Segélyszervezet ezúton köszöni a BIF Nyrt. hathatós támogatását, amelynek
pontos felhasználása alább kerül részletezésre.
A táborok jelentősége
A Covid-19 okozta járványhelyzet a
legsúlyosabban
azokat
a
családokat
érintette, akik már eleve nehéz helyzetben
voltak; akik tartalékok nélkül, és így még
nagyobb bizonytalanságban élték át a
veszélyhelyzetet. Ez számos terhet rótt a
családokra lelkileg és anyagilag is. Éppen
ezért még fontosabbá vált, hogy az ezekben
a családokban élő a gyerekeket - kiszakítva
kissé a nehéz körülmények közül élményekkel,
örömökkel
gazdagítsuk,
elfeledtetve velük a mindennapi gondokat.
A BIF Nyrt. támogatásából megvalósulhatott tábort a népművészet és a tánc témája köré
szervezte a Segélyszervezet. A tánc és a közös alkotásnak jelentős szerepe van a
traumafeldolgozásban, a közösségi élmények szerzésében, ezért is esett a választás erre a
tematikára.

A táborban részt vevő gyerekek
A gyerekek a Segélyszervezet Családok
Átmeneti
Otthonaiból
(Kastélyosdombó,
Miskolc, Orosháza, Budapest), valamint az
olaszliszkai Tanodából érkeztek. A gyerekek
kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy
tudjanak magukról gondoskodni (felöltözés,
zuhanyzás stb.), így főként felső tagozatos
diákok érkeztek a táborba.
A gyerekek szociokulturális hátterét tekintve elmondható, hogy többségük az anyagi helyzetük
kilátástalanná válása miatt Családok Átmeneti Otthonában élnek szüleikkel. Többen még
nehezebb helyzetbe kerültek a koronavírushelyzet miatt, így a Segélyszervezet rendszeresen
segítette és segíti őket élelmiszercsomaggal.

A tábor tematikája
A Segélyszervezet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a táborozó gyerekeknek izgalmas, vonzó
programokat biztosítson. A gyerek a BIF Nyrt. által támogatott táborban a különböző
táncműfajok kipróbálása mellett – többek között -részt vettek kézműves foglalkozáson,
képlenyomatot és medált készítettek, megismerték a fazekasmesterséget, majd kipróbálhatták az
agyagformázást is.
A Segélyszervezet táboraiban a nap értékelése, valamint az önértékelés fejlesztése minden
esetben kiemelt figyelmet kap: a szakemberek a nap végén kiscsoportos foglalkozásokat
tartottak, ahol a gyerekek értékelték a napot és a különböző témák átbeszélése mentén naprólnapra közelebb kerültek egymáshoz és a felnőttekhez is.

idő
8.00
8:30
9:00
9:30
10:00

hétfő

kedd
reggeli
szabadidő

tánc
11:30
12.00
13.00
14.00
14:30
15.00

Érkezés

szerda
reggeli

csütörtök
reggeli
szabadidő

tánc

medence

ebéd

ebéd

népi játékok

lézerkard

fazekas bemutató,
kép lenyomat,
medál készítés

ebéd
szabadidő
tánc

péntek
reggeli
szabadidő

tánc

ebéd
kézműves
foglalkozás
medence

szombat
reggeli
hazautazás

15:30
16.00
17.00
18.00
19.00

medence
Vacsora

medence
vacsora

medence

medence

vacsora

vacsora

Névtanulós,
Közösségi játék,
Közösségi játék,
Közösségi játék,
19:30 ismerkedős Csoportfoglalkozás Csoportfoglalkozás Csoportfoglalkozás
játék
20.00
21.00
22.00 Lámpaoltás

Lámpaoltás

Budapest, 2021. december 21.

Lámpaoltás

Lámpaoltás

vacsora
Solymász
Záróest,
tallérok
beváltása
Közösségi
játék
Lámpaoltás

