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„Bol to skvelý zážitok pre našu dcéru, že počas návštevy úplne zabudla, prečo je v nemocnici. Len sa
usmievala a užívala si hru” (Rodič, Program GO!).

POZRI A ZAŽI AKO SKÚSENOSTI LIEČIA V NEMOCNICI
Pridaj sa k tímu dobrovoľníkov Programu GO! a hraj sa s deťmi s rakovinou v našich nemocniciach
v rámci terapeutického rekreačného programu.

Kde?
Na onkologickom oddelení detskej nemocnice v Bratislave (Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou).
Kedy?
Organizujeme mesačne jeden program v popoludňajších hodinách (V case letných prázdnin cez
týždeň, počas školského roka cez víkend.)
Počítame s každým dobrovoľníkom minimálne trikrát do roka.
Ako to prebieha?
•

Prichádzame k deťom a ich rodinným príslušníkom a pozveme ich do sveta fantázie
odvádzajúc ich pozornosti od každodenného nemocničného života.

•

Zabezpečujeme im radosť, smiech, zábavu a následné uvoľnenie od stresu spôsobeného
pobytom v nemocnici.

•

Vytvoríme bezpečnú, podporujúcu atmosféru a poskytujeme kreatívne výzvy prispôsobené
deťom, ich veku, záujmov a fyzickej kondície.

•

Vďaka našej terapeutickej metódy sa deti obohacujú o nové skúsenosti, prežívajú úspech,
tým sa buduje ich sebavedomie a schopnosť bojovať proti chorobe.
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Ako sa môžes stat dobrovlníkom Programu GO!?

V

rámci programov našich dobrovoľníkov voláme

“Cimbora” (v maďarskom jazyku znamená

„kamoš“). Našim dobrovoľníkom sa môžeš stat, ak spĺňaš nasledujúce kritériá:
•

Dovŕšenie veku 20 rokov do 31. decembra 2016 .

•

Si otvorený/á, pozitívny/a a kreatívny/a.

•

Rád/Rada sa hráš s deťmi.

•

Máš minimálne 3 popoludnia ročne, ktoré vies stráviť ako Cimbora v detskej nemocnici v
Bratislave.

Čo ponúkame:
•

metódu testovanú na medzinárodnej úrovni

•

profesionláne školenie

•

inšpiratívny, štastný a spokojný kolektív

•

naozaj dobrú vec
Prihlas sa teraz!

1. Vyplň online prihlášku tu!
2. Pošli svoj životopis a fotku na adresu goprogram@batortabor.sk
3. Po spracovaní prihlášky nasleduje skríning a Skype-rozhovor. Vopred ďakujeme za tvoju
trpezlivosť, kým sa ozveme.
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4. Ak sa ti podarilo dostať sa do nášho týmu, prosím príď na nasledujúce školenie, ktoré sa bude
konať 10.-11. júna 2017 v Bratislave.
5. Účasť je povinná počas obidvoch dní od 9:00 do 17:00.
V prípade akejkoľvek otázky neváhaj napísať e-mail pre ďaľšie podrobnosti na našu adresu
goprogram@batortabor.sk!
O Bátor Tábore
Paul Newman, svetoznámy herec mal sen: tabor, ktorý poskytuje dobrodružné skúsenosti, súcit,
smiech a akceptovanie pre vážne choré deti. Sen stal skutočnosťou a prvý tábor sa otvoril v roku
1988 plný dobrodružných programov adaptovaných pre potreby a možnosti detí s telesnými a
lekárskymi obmedzeniami. Tu sa našli spriaznené duše s rovnakými výzvami, problémamy, namiesto
izolácie nastúpil kolektív a vzájomná akceptácia. Bátor Tábor (založený v roku 2001) sa k tejto
úžasnej iniciatíve pridal a ponúka komplexné terapeutické rekreačné programy pre maďarské detí
a pre ich rodinných príslušníkov žijúcich s onkologickým alebo chronickým ochorením. V roku 2008
rozšíril svoj program pre deti zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Všetky programy ponúka
bezplatne pre táborníkov a ich rodín.
Bátor Tábor na Slovensku
Od roku 2008 sme privítali asi 280 pacientov zo Slovenska v maďarskom kempe. V roku 2017 by sme
chceli

zvýšiť

počet

zapojených

detí

zo

Slovenska

novými,

zaujímavými

možnosťami.

Prostredníctvom nášho nového terénneho programu s názvom GO! ponúkame liečebné skúsenosti
pre deti v budove nemocnice zadarmo, ako vždy.
Prečítaj si viac o Bátor Tábore tu: http://batortabor.hu/sk/

