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Tárgy: Nyári táborozás hátrányos
helyzetű gyermekek számára

A Balaton-felvidéki Szociális, Gyerrnekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat a

tapolcai járás településein biztosít szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat.

Ellátási területünk a gyermekjóléti szolgáItatás tekintetében Ábrahámhegy,
Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonhenye, Balatonrendes, Hegymagas
Hegyesd, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapátio Kővágóörs, Köveskál,
Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla,
Taliándörögd, Vigántpetendo Szigliget.

Gyermekjóléti Szolgálatunk munkatársai rendszeresen végeznek preventív
tevékenységeket az ellátási területünkön élő gyermekek részére veszélyeztetettségiik
megelőzése érdekében. E munka keretében aktívan részt vállalunk a hátrányos helyzetű
gyermek szabadidő szervezésében kiránrlulások, játszőhézak, valamint preventív célú
előadások lebonyolításával.

Az á|ta|unk ellátott gyermekek többsége olyan családban nevelődik, ahol többszörösen
hátrányos helyzetben vannak a kortársaikkal szemben. Annak ellenére, hogy a térségben élnek
nem, vagy csak kis mértékben ismerik az őket körülvevő környezetet. Sajnos a legtöbbjüknek
- anyagi források hiányában- még iskolai látogatások során sem sikerül eljutniuk ezel<re a
helyekre.

Intézményünk az ídeí nyáron harmadik alkalommal szervez a nyárí szünidőben egy
hetes napközis tábort. A táborozások során együttműködő partnereink segítségével színes és
gazdag programot tudtunk kínálni hátrányos helyzetű gyermekek résféte.

2015 évben is sikerült nyári tábort szen,eznünk, július - augusztus hónapban 4 alkalmas
programsorozattal igyekeztünk a gyerekek kedvére tenni, szabadidejük hasznos tartalmas
eltöltéséről gondoskodni, hogy a szőrakozás mellett néhány hasznos, új információval
gazdagodjarrak.
A programsorozat első napján a révfülöpí strandra vittiik el a gyerekeket, a helyi
önkormányzat jővoltáből ezt tédtésmentesen tehettük meg, több olyan gyermekkel, akiknek
ezen kívül nem nyílik alkalmuk Balatoni fiirdőzésre, strandlátogatéxa. Második napon a
Tapolcai Moziban egy rajzfilmvetítósre vihetlük a gyerekeket, ezt szintén tédtésmentesen a
Tapolca Kft. jóvoltából tehettük meg, majd a Balaton- felvidéki Nemzeti Parknak
köszönhetően a Tapolcai-tavasbarlang és Látványközpontot látogathattuk meg, Harmadik
alkalommal a Tapolca Kft. felajánlásával a 'Városi sporttelepen tölthettiik a napot, ahol a
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főáettünk a gyerekekkel együtt és különböző logikai-, sport- és kézműves játékokat
játszottunk. A 2015. évi nyári tábor zárő napján, a Balatoni Hajózási Zrt. által
kedvezményesen biztosított jegyekkel sétahajózáson vettünk részt, majd a Badacsonyi hegyre
- a gyerekek nagy ÖrÖmére- Hegyr taxikkal utazhattunk és megtekintetttik a Szegedi Róza
Házat. Minden nap biztosítottunk ebédet/ u:zsonnát és megfelelő mennyiségű folyadékot a
gyerekeknek.
Ahhoz, hogy ezt a néhány napos tábort megrendezhessük, sok segítséget kaptunk, a fent
említett intézmények mellett, többek között a Pannon Sütő Kenyérgyár napi kenyér
felajánlásával, helyi vállalkozóktól zöldség- gyümölcs beszerzések tekintetében, valamint az
érintett települések falugondnoki szolgálataitól a gyermekek szállításának megoldasában.

A támogatóink által nyújtott segítségnek köszönhetően) az ellátási területünkön élő
gyermekek közül a leginkább hátrányos helyzetben elő gyermekeknek sikerült élményekben
gazdag, ingyenes lehetőséget biztosítani arra, lrogy szervezett,,nyaraláson" vehessenek részt.

Ennek folYatásaként az idei évben 2016. július második hetében szeretnér,tk az
álklunk ellátott településeken élő hátrányos helyzetű gyermekek részére az eddigiekÁez
hasonló nyári élményeket szerezni.

Szolgálatunk pénzügyi feltételei nem teszik lehetővé a szabadidős programok
jelentős mértékű finanszírozását, ezért azza| a kéréssel fordulok Önhöz, hogy
Szolgálatunk által szervezett programot szíveskedjen hozzájárulásával támogatni.

Tisztelettel kérem Önt, amennyiben támogatásra érdemesnek találja Intézményünk
szabadidő szervezés terénvégzett munkáját, rls anyagi lehetőségei engedik, úgy kérem, hogy
támogatásáről2016. május 30. napjáig intézményünket tájékoztatni szíveskedjen.

Segítő együttműkö désében bizv a, kérj ük kérelmünk pozitív elbíráIását.

Tapolca, 2016. április 22.
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