Tájékoztatás a nyári programokról
Sárbogárd
2022.
A 2022-es évben a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ I. számú, sárbogárdi szakmai
egységében a gyermekeink számára több tábort és programot is szerveztünk, hogy a
nyári szünidőt hasznosan tölthessék, élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodhassanak,
új ismeretségeket köthessenek, baráti kapcsolatokat alakíthassanak ki.

Nyári programok és táborok:
 Sétarepülés Kiskőrösön 2022.05.16-án
A program egy támogató szervezésében valósult meg, 9 fő gyermek és kísérőik
részvételével.
A megvalósítás helyszínére történő eljutást személygépkocsikkal oldottuk meg.
Cserna Anetta főszervező vezetésével már 8 órakor elkezdődött a napi program.
A gyermekek először betekintést nyerhettek a Petőfi Tanya életébe. A
vendégváró reggeli után a résztvevőkkel ismertették az előttük álló programokat,
ezután indultak a kiskőrösi reptérre, ahol Vári Gyula, legendás hírű vadászpilóta,
az Orion Sportrepülő Egyesület elnöke és csapata várta őket.
Az élményrepülésen 3 szakképzett pilóta segítségével, egyesével, külön-külön
vettek részt a gyermekeinket. A városnéző sétarepülés után, testközelből
megtekinthették és bele is ülhettek egy teljesen felújított MIG21-es vadászgépbe
is. Az eseménydús nap a Petőfi Tanyán zárult, ahol egy Dutra traktort is
kipróbálhattak a programon résztvevő gyermekeink. Hazatérve örömmel
számoltak be az átélt élményeikről.

 Motorosok a gyermekekért 2022.05.29-én
Egy székesfehérvári motoros club tagjai szerveztek közös motorozást sárbogárdi
gyermekek számára. A programon különböző márkájú, típusú motorokat
próbálhattak ki a vállalkozó kedvű, bátor gyermekek. A program végén az egész
csapatot egy finom ebéddel vendégelte meg a Salamon utcai lakásotthonunk.

 Székesfehérvári gyárlátogatás a Grundfos-nál 2022.05.30.-án
Udvar Csaba igazgató látványos, diákoknak szóló tájékoztatóját hallhatták és
láthatták a gyermekeink, sok-sok fotó kíséretében. Majd igazgató úr fiatal,
vezető beosztásban dolgozó munkatársai tájékoztatták a gyerekeket a gyár
működéséről, az itt végezhető szakmákról és arról, hogy ők milyen szakmai utat
jártak be idáig, milyen céljaik voltak és vannak. Ezután hat fős csoportokba
osztva látogatták végig a gyár különböző területeit, a gyártástól, teszteléstől,
csomagolástól, karbantartástól elkezdve az irodai munkát végzőkig. Rengeteg új
információval, és tapasztalattal gazdagodtak ezen a délutánon. Sok kérdést
tudtak megfogalmazni, és válaszokat is kaptak rájuk, majd az együtt töltött
délután végén, közös vacsorával és ajándékcsomagokkal örvendeztették meg
vendéglátóink a résztvevő gyermekeket. Visszatérve a lakásotthonba, örömmel
mesélték el az élményeiket és mutatták meg a kapott ajándékaikat. Mindenki
nagyon jól érezte magát ezen a délutáni programon.

 Szekszárd Strand 2022.06.21-én
Ezen programunkon a szakmai egység valamennyi ellátottja részt vett, 10 munkatárs
kíséretében. A közlekedést vonattal oldottuk meg, a kedvezményes jegyvásárlási
lehetőség kihasználásával. Az egész napos fürdőzés nagyon tetszett a
gyermekeinknek, rendkívül élvezték az 5 csúszdát, az ugráló medencét és a
sodrófolyosós medencét. Kérték, hogy még a nyár folyamán többször menjünk még
el a strandra.

 Élményakadémia- Alaptábor - 2022.07.04.-07.08.- Nagykovácsi
2 fő gyermek vett részt ezen programon.
Az élményakadémia tábor, melynek fő irányvonala az élménypadagógiára épülő
foglalkozások szervezése a gyemekek számára. Ebbe a táborba az ország 15
gyermekotthonából érkeztek résztvevők. Kiváló lehetőséget teremtett az együtt
játszásra, együtt tevékenykedésre, igazi csapattá formálta a táborba különböző
helyről érkező, hasonló sorsú gyermekeket. Akadtak olyan germekek, akik a
táborban hangszeren, gitáron is játszottak, az együtt éneklés hangulatossá
varázsolta a tábor minden estéjét. A két lány, akik szakmai egységünkből a tábor
résztvevői voltak, hazaérkezésük után is, még napokig a tábori élményeket
mesélték és ápolták az ott kialakított baráti kapcsolataikat.
 Dunakiliti- Kenus tábor- 2022.07.10.-07.13
Ez a program egy támogató szervezésében10 fő ellátott részvételével valósult
meg.
A gyermekek beszámolói alapján felejthetetlen élmény volt a Dunán kenuval
közlekedni. A természetben sátoroztak, bográcsban készítették közösen az
ételeket, részük lehetett éjszakai evezésben, amely egy különleges élményt
nyújtott számukra. Óriási élmény volt számukra, hogy résztvettek egy olyan
kalandtúrán, melyben lehetőségük nyílt egy különleges fürdőhelyen eltölteni a
szabdidejüket, ahol egyedülállóan édesvízi medúzák között fürödhettek. A
táborból hazaérkezve, rengeteg élménnyel teli beszámolót hallhattunk a
gyermekeinktől.

 Vépi tábor-egy támogató szervezésében 2022.07.16.-07.22.
A program 5 fő gyermek részvételével valósult meg.
Ez egy olyan keresztény tábor, amely 15 éves múltra tekint vissza. A tábor
elsősorban, egy lelkigyakorlathoz hasonlóan a gyerekek lelkét ápolja, érzelmi
fejlődésüket támogatja, átsegíteni őket az aktuális, esetleges nehéz helyzeteiken,
életszakaszaikon. A sok-sok beszélgetés, foglalkozás, egymásra odafigyelés
bensőséges, segítő baráti kapcsolatok kialakulását eredményezte.

 Visegrádi tábor, a Madaras László erdészeti iskolában 2022.07.25.-07.29.
A program 7 fő gyermek és 1 fő kísérő részvételével valósult meg.
A táborban trénerek szervezték a programokat, a résztvevőket csapatokra osztották
és különböző mozgásos foglalkozások, játékos feladatok szervezésével varázsolták
izgalmassá a gyermekek táborban töltött napjait. Kirándultak a Duna partjára, az erdő
növény és állatvilágával ismerkedhettek meg.
A táborban részt vevők élménybeszámolóiból kiderült, hogy nagyon jól érezték
magukat a programokon.

 Balassagyarmati honvédelmi tábor 2022.07.25.-07.29
A táborban 4 fő gyermek és 1 fő kísérő munkatársam vett részt.
A tábor a „Vértezd fel magad“ program keretében került megszervezésre.
A mostani tábor különlegessége az volt, hogy mind a 24 fő táborozó
szakellátásban nevelkedő 10-15 éves gyermek volt, akik az őket kísérő
nevelőjükkel közösen vettek részt a rendkívüli kalandban, Szilágyi Tamás
hadnagy táborparancsnok irányítása alatt.
A táborhelyet a NMSZC Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola
udvarán állították fel, ahol a fiatalok katonai sátrakban, tábori ágyakban,
hálózsákokban aludtak. Természetesen az iskolában a tisztálkodási
lehetőségeket is biztosították számukra, illetve a napi ötszöri étkezést, amire az
energia utánpótlása miatt szükség is volt. Az izgalmas kihívásokkal teli
foglalkozások során, amelyek egy része a Honvédelmi Sportközpontban zajlott, a
gyerekek megismerkedtek a katonai élettel, elsajátították a katonai közelharc

elemeit, részük volt alaki kiképzésben. Lőterük a légfegyveres és lézerpuska
lőverseny helyszínéül szolgált, az előadótermükben pedig egészségügyi
ismeretekkel gyarapodott a tudásuk. A Balassagyarmati „Harcos” tábor egy fizikai
kihívásokkal teli, de ugyanakkor élményszerű 5 napos program volt, ahol a
résztvevők játékosan, csapatban, tapasztalt katonáktól tanulhattak olyan túlélési,
egészségügyi, és önvédelmi technikákat, amelyeket a mindennapi életben is
hasznosíthatnak. A katonás napirend szerinti változatos programok során a cél a
táborozók egyéni fejlődése, a csoporton belüli összetartozás erősítése közös
élményeken keresztül, legyen szó akár éjjeli „őrszolgálatról”, akadálypálya
versenyről, lövészetről vagy erdei menetgyakorlatról. Szolnokon tettek látogatást
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison. Bemutatták a régen használt fegyvereket,
felszereléseket, majd a légi irányító toronyba kísérték őket, amelyet csodálattal
szemléltek gyermekeink, valamint hatalmas élménnyel töltötte el őket, hogy
katonai helikoptereket szemlélhettek meg közelről még repülés közben is. A
reptéren szolgálatot teljesítő katonák a gyerekek minden kérdésére készségesen
válaszoltak, sőt bemutatták az ott folyó katonai munka menetét is. Katonai
helikopter szimulátorok használatára lehetőséget kaptak a bázison. Minden
gyermek élménybeszámolójából kiderült, hogy megannyi ismerettel, élménnyel
tértek haza a rengeteg érdekes programot kínáló táborból.

 Velencei kerékpártúra és sárkányhajózás 2022.08.02.-2022.08.03.
A programon a szakmai egység valamennyi ellátottja, 23 fő gyermek és 6 fő kísérő
munkatársam vett részt.

A program résztvevőivel kerékpáron körbetekertük a Velencei-tó egy részét, nagy
élmény volt számunkra a kerékpározás. Néhány gyermek, hosszú idő után ekkor
elevenítette fel biciklizési tapasztalatait, rajtuk meglehetősen sokat derültünk. A
kerékpártúra a kiváló infrastruktúrának köszönhetően, szinte teljesen kerékpár- illetve
kerékpárbarát úton haladt.
Korosztálynak megfelelő méretű és jó minőségű biciklikkel, remek hangulatban
kerekeztünk mintegy 20 kilométert. Útba ejtettük a Sarvajc körösztje melletti kilátót.
Ezután sárkányhajós túra keretében megismerkedtünk a Velencei-tó keleti
medencéjének állat és növényvilágával, építészetével, hagyományaival,
nevezetességeivel. Az evezés során kiderült, hogy közös csapatmunkával mennyivel
könnyebben jutunk előre, céljaink elérésében. A nagy melegben, üdítő volt egy kis a
vízisportolás.
A sok mozgást, sportolást követően megéheztünk. Jólesett az út végén az energia
pótlása, egy finom pizzaszelet formájában.
Az nap további részében várt ránk a velencei gyermekotthon udvarán a sátorépítés,
amely kihívást jelentett mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. A táborhely
elkészültével, még sötétedés előtt a gyerekekkel lelátogattunk a helyi strandra, ahol
megszemlélhettek egy kötélpályás wakeboard pályát. A szörfözés ihlette, extrém sport
több gyermekünknek nagyon megtetszett, szívesen kipróbálták volna ezt a
tevékenységet is.
A második napot, a nagy melegben strandolásnak szenteltük, ahol egy finom ebédet is
elfogyasztottunk.

 Bakonyszentlászló intézményi tábor 2022.08.15.-2022.08.19.
A programon 6 fő gyermek és 1 fő kísérő munkatársam vett részt.
A Gattyán Alapítvány és a Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő
Alapítvány támogatásából megszervezésre kerülő közös intézményi élménytáborban
élménypedagógiai módszerek alkalmazásával, csapatokban foglalkoztak a trénerek a
gyerekekkel. Voltak önismereti foglalkozások, volt természetjárás különböző
végrehajtandó feladatokkal kiegészítve, ami nem egyszer szokatlan kihívások elé állította
a ellátotjainkat. A nagy melegben megrendezett vízi csata kifejezetten tetszett a
gyermekekenek. Új barátoságok alakultak ki, mivel az intézményünk valamennyi

szakmai egységéből vettek részt ellátottak a táborban.

 Erzsébet - Tábor ZÁNKA 2022.08.21.-2022.08.26.
A táborban a szakmai egységből 21 fő gyermek és 3 fő kísérő kolléga vett részt.
Az Erzsébet tábor, a Kárpát -medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet
Alapítvány) pályázatán keresztül valósult meg. Az idei évben is lehetőségünk nyílt 21
fő gyermek, 6 napos nyaralását biztosítani ezen pályázati lehetőség útján, Zánkán a
Balaton partján. A táborba utazás „Zánka vonattal“ történt, amelynek költségét is az

Alapítvány finanszírozta. Jól felszerelt, szépen felújított épületekben szállásolták el a
résztvevőket, háromszori étkezést biztosítva számukra.
A tábor ideje alatt rengeteg tevékenységre regisztrálhattak a gyermekek, pl. cirkusz,
kalandpark, hajózás a Balatonon, középkori harcművészetek elsajátítása, kutyás
bemutató is része volt a programoknak.
Boldogan, nagyon sok élménnyel tértek haza gyermekeink a táborból.

Az idei ismét egy programokkal teli nyár volt, millió élménnyel a szünidő teljes
időtartamában. Valamennyi ellátott gyermek eljutott legalább egy táborba, valamint
intézményi szervezésű különböző programokon is részt vehettek.
Azt gondolom, hogy az idei programoknak köszönhetően méltán sajnálhatjuk, hogy véget
ért a szünidő, és megkezdődik a nem túl nagy lelkesedéssel várt iskolai szorgalmai
időszak.

Sárbogárd, 2022.09.19.
Gereny Gáborné
szakmai egység vezető

