ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az adott táborra, képzésre mindig külön kell jelentkezni. Aki ezt nem teszi meg, az
hiába vesz már részt a L.I.K.E. projektben, nem jöhet.
A programoknak van minimális és maximális létszáma is. Azaz, ha nem jelentkezik
elég fiatal, akkor nem kerül megrendezésre. Illetve, túljelentkezés esetén
előfordulhat, hogy nem mindenki vehet részt. Túljelentkezés esetén a jelentkezési
sorrend számít, illetve az új fiatalok elsőbbséget élveznek. Emiatt is érdemes minél
korábban jelentkezni.
Mindenkit kérünk arra, hogy csak olyan program jelentkezzen, melyen valóban részt
fog venni. Hiszen, ha nem jön el, akkor mástól veszi el a lehetőséget. Ezt kerüljük. Ha
valami ilyet tesz, komoly indok nélkül (pl. váratlan betegség), az a többi programból
való kizárását kockáztatja.
A programokban való részvétel ingyenes, ennek kapcsán a LIKE programba való
belépés szükséges, mivel ebből finanszírozzuk azokat. Aki nem lép be, az amúgy
szintén ingyenes programba, azt nem tudjuk fogadni. A programban való részvételi
feltételekről, kérjük, hogy tájékozódj.
Az utazási, étkezési költségeket (saját elemorzsia hozása alkalmakra) a budapesti
programok esetében a fiataloknak, családjaiknak kell állniuk.
A hollókői tábor során az étkezés ingyenes a résztvevőknek. Az odautazás költségei
(buszjegy, oda-vissza kb. 5000 ft) a fiatalokat és családjaikat terheli.
A projekt minden programját igyekszünk anyagilag, szakmailag maximálisan,
teljeskörűen támogatni.
Aki teheti, adománnyal segítheti a tábor megvalósítását, melyet ezen a linken keresztül
lehet megtenni: https://adjukossze.hu/szervezet/salva-vita-alapitvany-5558
A nehezebb anyagi helyzetből érkező fiatalokat is tudják a jobb lehetőségekkel bírók
segíteni ezáltal.
FONTOS: hogy tényleg a fiatalokra fordíthassuk, a személyes üzenetben mindenképp írd
be, hogy „L.I.K.E. projekt támogatására adott adomány”.
Kérdések, kérések kapcsán Zsiday Kriszta szakmai vezetőt lehet keresni:
zsiday.kriszta@salvavita.hu

KÖZREMŰKÖDŐ SZAKEMBEREK
Hollókő tábor: Június 23-25. és Augusztus 8-12.
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)
Állatos tábor: Június 28-30. 10:00 - 17:00
Táboroztatók: Zsiday Kriszta (ifjúsági szakember, a LIKE projekt szakmai vezetője), Joánovits
Andrea (terápiás kutyakiképző, a Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány vezetője), Bíró
Veronika (projektmenedzser)
Egészséges életmód tábor: Július 12-14. 10:00 - 17:00
Táboroztatók: Tóthné Farkas Györgyi (HR-es szakember), Kapitány Imola (foglalkoztatási
szakember, autizmus szakértő, szociális munkás), Parádi Krisztina (Pszichológus, tanácsadó
szakpszichológus)
Munka világa tábor: Július 26-28. 10:00 - 17:00 és Augusztus 23-25. 10:00 - 17:00
Táboroztatók: Tóthné Farkas Györgyi (HR-es szakember), Kapitány Imola (foglalkoztatási
szakember, autizmus szakértő, szociális munkás)
Művészeti tábor: Augusztus 2-4. 10:00 - 17:00
Táboroztatók: Révay Réka Adrienne (művészetterapeuta, személyközpontú tanácsadó), Gregus
László (impró színész, mesemondó, a Tekergő Meseösvény Egyesület alelnöke), Bíró Veronika
(projektmenedzser), Tóthné Farkas Györgyi (HR-es szakember)

JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ:
WWW.VELEDKEZDODIK.ORG/REGISZTRACIO

