INGYENES ÖNKÉNTES TÁBOR HOLLÓKŐN
JÚNIUS 23-25. (3 NAP)
AUGUSZTUS 8-12. (5 NAP)

GYERE, HA
15-29 éves épp nem dolgozó és nem tanuló fiatal vagy.
Kiszakadnál a városi létből.
Szívesen töltenél egy kis időt értelmes és hasznos módon
egy természetközeli környezetben.

AMIT NYÚJTUNK
Segítő, értelmes, hasznos munka megtapasztalása.
Hasonló korú fiatalokkal ismerkedési lehetőség.
Vidéki kikapcsolódás, feltöltődés.
Sport, játékok, kirándulás.
Munkatapasztalat.
Kötetlen beszélgetések.
Támogató beszélgetések, önismeret.
JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ:
WWW.VELEDKEZDODIK.ORG/REGISZTRACIO

BŐVEBBEN
Júniusban és augusztusban 2 alkalommal önkéntes, bentlakásos tábor várja a fiatalokat, festői
környezetben, az UNESCO örökség listáján szereplő faluban Hollókőn, a Kreatív Tér
vendégeként.
A program során a fiatalok változatos önkéntes munkákat végezhetnek kortársaikkal közösen. A
tábor lehetőséget ad a kikapcsolódásra, töltődésre és különböző munkák kipróbálására is.
Az önkéntes tevékenységet mindenkinek képességeinek megfelelően adjuk ki. Többek között
olyan feladatok lesznek, mint: konyhai segítség, festés, tűzrakóhely kialakítása, kertészeti
feladatok, berendezés, takarítás, terek kialakítása stb.
A munkát sok szakember segíti, aki a fiatalok tevékenységét irányítják, támogatják.
A napok során természetesen arra is lesz idő, hogy felfedezzék a fiatalok a környéket,
egymással ismerkedjenek, közös játékokban, kikapcsolódást segítő tevékenységekben részt
vegyenek.
A táborok fő struktúrája:
1.Nap: leutazás, ismerkedés, csapatépítés
2.(3-4) Nap: önkéntes munka, a környék megismerése, kikapcsolódás
3.(5.) Nap: zárás, búcsú, hazautazás
Gyakorlati tudnivalók:
A szállás saját fürdőszobás, több ágyas szobákban; a tevékenységek és a szállás és étkezés
helyszíne ugyanaz, melyről bővebb információ itt található: https://kreativter.hu.
A táborban való részvétel ingyenes, várhatóan csak az odautazás költségét kell a fiataloknak,
családjaiknak állniuk.
Aki teheti, adománnyal segítheti a tábor megvalósítását, melyet ezen a linken keresztül lehet
megtenni: https://adjukossze.hu/szervezet/salva-vita-alapitvany-5558
FONTOS: hogy tényleg a fiatalokra fordíthassuk, a személyes üzenetben mindenképp írd be,
hogy „L.I.K.E. projekt támogatására adott adomány”.
Táboroztatók a tervek szerint: Zsiday Kriszta (ifjúsági szakember, a LIKE projekt szakmai
vezetője), Danyik Dávid (szociális munkás hallgató), Tóth Angelina Krisztina (gyógypedagógus
hallgató), az Egyesek Ifjúsági Egyesület és a Kreatív Tér ifjúsági szakemberei, önkéntesei,
Tornóczi Zsófia (ifjúsági szakember, önkéntes szakértő, fogyatékos tapasztalati szakértő)

