PRIPRAVILA: Eliška Fričovská

TÁBOR ODVAHY

plný radosti i nádeje...

Bátor Tábor je stroj, do ktorého sa hodí choré a unavené
dieťa, a to z neho na druhej strane vyjde omnoho
odvážnejšie, zdravšie, s lepšou náladou a s kopou zážitkov.
Takto charakterizoval tábor určený deťom s onkologickým ochorením
15-ročný Peťo. A ja som o tomto nezvyčajnom medzinárodnom tábore,
kam môžu ísť aj slovenské deti, chcela vedieť viac…

Smiech môže byť najlepším liekom
„Myšlienka táborov pre vážne choré deti vznikla pred 28
rokmi, keď známy herec Paul Newman založil prvý takýto
tábor v USA. Jeho mottom bolo: „Smiech môže byť tým najlepším liekom.“ Dnes je 30 táborov pre vážne choré deti po
celom svete a v strednej Európe je to práve maďarský Bátor Tábor, ktorý funguje od roku 2001. Nadácia Bátor Tábor
Slovakia bola založená v roku 2008 za účelom umožniť aj
slovenským deťom s rakovinou zúčastniť sa táborov zážitkovej terapie Bátor Tábor. Bátor totiž znamená odvaha,“
vysvetlila nám zameranie Nadácie Bátor Tábor Slovakia,
Ing. Katarína Koščíková.
Bátor Tábor je miesto, kde sa deti, liečené na vážne ochorenia, môžu cítiť bezpečne, pretože majú zabezpečenú zdravotnícku starostlivosť 24 hodín denne, maximálny komfort
a zároveň možnosť vyskúšať si množstvo úžasných aktivít,
ktoré posúvajú ich vlastné hranice. „Tábor je pre deti úplne zadarmo, vrátane cesty. Výber detí prebieha na onkologických oddeleniach a každé dieťa sa ho môže zúčastniť
maximálne 3-krát. Náš tábor nie je letným táborom v klasickom zmysle slova. Deti dávame mimo ich komfortných
zón formou prežitia jedinečných zážitkov. Zvládnutím ich
vlastných strachov spoznávajú, že sú pripravené postaviť
sa zoči-voči nielen výzvam spojených s dobrodružstvami
v tábore, ale aj s ich chorobami,“ prezrádza Ing. Koščíková.
Tábor odvahy je jedinečné cetrum, kde sa môžu rekreovať
deti zo Slovenska, Česka, Maďarska i Poľska.

Terapia prostredníctvom zážitkov…
Deti majú možnosť vyskúšať si aktivity, ktoré sú pre ne
bežne zakázané – čaká ich lanové centrum, jazda na koni,
kanoistika, rybolov, lukostreľba, fotografovanie, ak majú
vzťah k hudbe, k dispozícii majú hudobné štúdio, ale i futbalové ihrisko s umelým trávnikom, krytú športovú halu či
jazdiareň… „Pomocou zážitkovej terapie získajú deti s onkologickou diagnózou silu bojovať so svojou chorobou,
vyššie sebavedomie, začnú si viac veriť, zlepší sa ich komunikácia s rovesníkmi a následne návrat späť do normálneho života. Bátor Tábor prináša dlhodobé pozitívne zmeny
v živote detí, čo dokazujú aj pravidelné výskumy vedcov
z Univerzity v Yale.“
www.mamaaja.sk

Anketa: ?
Čo vám priniesol pobyt
v Bátor Tábore?

Filip: Od prvej chvíle

až do posledného
okamihu to bol obrovský
zážitok. Spoznal som veľa
nových kamarátov, ktorí
museli bojovať, rovnako
ako ja, s veľmi škaredou
chorobou. A za odmenu
máme možnosť užívať
si krásne dni na Bátor
Tábore.

Katka: Bátor Tábor

ma naučil nebáť sa,
sústrediť sa a veriť si.

Mama Petronelky:

ĎAKUJEME! Niekedy
sa nedá slovami opísať
radosť. Petronelka
je úžasné stvorenie,
prvýkrát išla sama do
tábora, bola s detičkami
s podobným osudom,
užila si to, našla si nových
kamarátov, krásne o ňu
bolo postarané... A na
chvíľu, po ôsmich rokoch,
sme si oddýchli aj my. J

Nevzniká jazykový problém?
Táborový areál sa nachádza pri mestečku Hatvan v Maďarsku, a preto ma zaujímalo, či nemôžu mať deti jazykový problém. Ako mi povedala
Ing. Koščíková, všetko je vyriešené. „Organizujeme medzinárodný tábor pre mládež od 13
do 18 rokov, kde je komunikačným jazykom
angličtina. Medzinárodný tábor pre deti od 7 do
13 rokov je v maďarčine. V tábore sú, samozrejme, slovenskí dobrovoľníci, ktorí im pomáhajú
s komunikáciou.“ Napokon, deti majú svoj univerzálny jazyk, ktorým sa vedia dohovoriť kedykoľvek a kdekoľvek.

Zaujala vás myšlienka tohto
nezvyčajného tábora?
Podporiť ho môžete prostredníctvom portálu
www.darujme.sk, ale aj dobrovoľníckou prácou
priamo v táboroch. „Alebo behom pre Nadáciu
Bátor Tábor – bližšie informácie si môžu fanúšikovia behu nájsť na www.timodvahy.sk. Hoci
je v súčasnosti nadácií nespočetne veľa, naša
nadácia vás môže presvedčiť nielen svojím
zameraním, ale aj profesionalitou a transparentnosťou. Nadácia Bátor Tábor je členom medzinárodnej asociácie Serious Fun Children’s
Network, ktorá kladie vysoké požiadavky na
bezpečnosť detí v táboroch, kvalitu programov zážitkovej terapie a tiež transparentnosť.
Finančné výkazy Nadácie Bátor Tábor každý
rok audituje spoločnosť Deloitte,“ dopĺňa na
záver Katarína Koščíková.

Deťom, ktorým by bolo treba
pomôcť, je oveľa viac, a tak
predstavitelia Nadácie Bátor plánujú
ozdravné pobyty pre slovenské
rodiny, ktoré kvôli onkologickému
ochoreniu o dieťatko prišli...
Viac informácií nájdete aj na

www.batortabor.sk.
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