
BALAT oN-FEL vrDÉ-Kl S Zo CIÁLIS, GyERMEx.lólnrt n s nÁzloRvosl
ücynr,Brr szor,cÁlar

8300 TAroLCA, NyÁnna u .s.
TEL:06/87/510-303

e-mail : info@tapolcaterseg.t-online.hu

.-l a-TL

4r^lr
J-U I lr'

*l,()J clí
a!-fl-b|,"$

K8
Tárgy: Nyári táborozás hátrányos
helyzetű gyermekek számára

Tisztelt Polgármester Asszony /Ur!

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

tapolcai járás településein biztosít szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat.

Ellátási területünk a gyerme§óléti szolgáltatás tekintetében Ábrahámhegy,

Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonhenye, Balatonrendes, Hegymagas

Hegyesd, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál,
Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salfiild, Sáska, Szentbékkálla,
Taliándörögd, Vigántpetend, Szigliget.

Gyermekjóléti Szolgálatunk munkatarsai rendszeresen végeznek preventív
tevékenységeket az ellátasi területünkön é|ő gyermekek részére veszéLyeztetettsógük
megelőzése érdekében. E munka keretében aktívan részt vállalunk a hátrányos helyzetű
gyermek szabadidő szervezésében kirándulások, játszőhazak valamint preventív célú
előadások lebonyolíásával.

Az általunk 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
- arryagí források hiányában- még iskolai látogatások során §em sikerül eljutniuk ezekre a
helyekre.

Intézrnényiink az idei nyáron harmadík alkalommaI szervez a nyári szünidöben egy
hetes napközis tábort. A táborozások során együttműködő parlnereink segítségével színes és

gazdag programot tudtunk kínálni hátrányo s helyzetű gyermekek részére.

2015 évben is sikerült nyári tábort szerveznünk, július - augusztus hónapban 4 alkalmas
proglamsorozattal igyekeztünk a gyerekek kedvére tenni, szabadidejük hasznos tartalmas
eltöltéséröl gondoskodni, hogy a szőtakozás mellett néhány hasznos, új információval
gazdagodjanak.
A programsorozat első napján a rédülöpi strandra vitti,ik el a gyerekeket, a helyi
önkormányzat jővoltábőI ezt tédtésmentesen tehettük meg, több olyan gyermekkel, akiknek
ezen kívül nem nyílik alkalmuk Balatoni flirdőzésre, strandlátogatásra. Második napon a
Tapolcai Moziban egy rajzfilmvetítésre vihettük a gyerekeket, ezt szintén tédtésmentesen a
Tapolca Kft. jóvoltából tehetttik meg, majd a Balaton- felvidéki Nemzeti Parknak
köszönhetően a Tapolcai-tavasbarlang és Linványközpontot látogathattrrk meg. Harmadik
alkalomma] a Tapolca Kft. felajánlásával a Varosi sporttelepen tölthetttik a napot, ahol a
Tapolcai Onkormányzati Tűzoltóság bemutatójával vitrta a gyerekeket. Ebédre bográcsbarr



ÍbzhettÜnk a gYerekekkel együtt és különböző logikai-, sport- és kézműves játékokat
játszottunk- A 2015- évi nyári tábor zarő napjá, a Balatoni Hajózási Zrt. által
kedvezménYesen biztosított jegyekkel sétahajózáson vettiink részt, majd a B"adacsonyi hegyre- a gYerekek nagY ÖrÖmére- H"gy' taxikkal utazhattunk és megtekint.tttit a §zegedi RózaHázaL Minden naP biztosítottunk ebédet/ uzsonnát és megfeleló mennyiségű folyadékot a
gyerekeknek.
Ahhoz, hogY ezt a néhány napos tábort megrendezhessük, sok segítséget kaptunk, a fent
említett intézmények mellett, többek közöti a pannon Sütő KJnyéiryár napi kenyér
felajánlásával, helYi vállalkozóktól zöldség- gyrimölcs beszerzések tekinteiében, valamint azérintett telePÜlések falugondnoki szolgálataitól a gyermekek szállításanak megoldásában.

A támogatóink által nyújtott segítségnek köszönhető en, az ellátási terü]etünkön élögYermekek krizril a_ leginkább hátrányos helyzetben elő gyermekeknek sikerült élményekben
gazdag, ingYenes lehetőséget biztosítani arra,hogy,ror"rőtt,,nyaraláson,,vehessenek résá.

Ennek folYtatásaként az idei évben 2016. július második hetében szeretnénk azáltalunk ellátott telepÜléseken élő hátrányos he|yzLtti gyermekek tészére az eddigiekhez
hasonló nyári élményeket szerezni.

Szolgálatunk PénzÜgyi feltételei nem teszik lehetővé a szabadidős programokjelentős mértékű finanszírozását, ezért azzal a kéréssel fordulok Ónhöz, hogy
Szolgálatunk által szerv ezett pro gramot szíveskedj e n hazzáj árulás ával támo gatni"

Tisztelettel kére1 Örrt, amennyrben támogatásra érdemesnek találja Intézményünk
szabadidő szervezés terén végzett munkáját, ós any:agi lehetőségei engedik, úgy kérem, ho*,
tárnogatásáről2a16_ májr:s 30. napjáig intézm{n)ünt<ét taleto ztatniszívesked_iJn.

segítő együttműköd ésében bízv a, kérj ük kórelmünk pozitív elbírálás át.

Tapolca, 2016. április 22.
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