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Kedves Olvasó, kedves Barátunk!
A 2007. év nagy kihívásokat tartogatott a Bátor Tábor Alapítvány számára. Három fontos
területen történtek változások: felépült az alapítvány állandó táborhelye Hatvanban, tagjai
lettünk az Association of Hole in the Wall Camps szervezetnek, valamint hat új munkatársat
vettünk fel a kulcsfontosságú pozíciókra. Ezek a fejlesztések nélkülözhetetlenek voltak az
alapítvány hosszú távú és stabil működésének biztosításához.
A fejlesztések minőségi javulást eredményeztek az alapítvány programjaiban, a szervezéstől a
megvalósításig. Az újjáépített és kibővített táborhelyen 265 gyermek vett részt a nyári tábori
programokon és 41 család az őszi családi táborokban. A táborhelyen az új épületek mellett, új
programhelyeket is kialakítottunk: ezek számtalan kalandot, vidámságot és pozitív élményeket
jelentenek a résztvevőknek (zeneterem, íjászpálya, drótkötélpálya).
A Bátor Tábor programjai nem valósulhattak volna meg az alapítvány önkéntes segítői nélkül.
Az ő munkájuk és szakmai tudásuk nemcsak nyáron, hanem évközben is segíti a Bátor Tábort.
Ebben az évben 230-an összesen 36,500 órát adtak szabadidejükből az alapítvány missziójának
támogatására, melyet mély tisztelettel köszön meg a Bátor Tábor Alapítvány.
Az adományok 2007-ben még több lehetőséget biztosítottak a programok minőségi
megvalósításához, mint az előző években. A táborok és évközi programok sikeres
magvalósulásához az alapítványnak saját jótékonysági események szervezésére, vállalati és
egyéni felajánlásokra volt szüksége. A pénzbeli és tárgyi adományok összege elérte a 270 millió
forintot.
Szeretném megköszönni az alapítvány minden támogatójának, önkéntesének és
munkatársának az elhivatottságot, ami a Bátor Tábort hozzásegítette 2007. évi céljainak
eléréséhez.
A Bátor Tábor Alapítvány a 2008-as évben is nagy kihívásokkal néz szembe, melyeknek
megvalósításához az Ön további segítségére is számít.

Budapest, 2008. április 25.
…………….

Küllői Péter

Bemutatkozás
A Bátor Tábor Alapítvány 2002 óta végzi tevékenységét. Olyan táborokat és évközi
programokat szervezünk, amelyben krónikus betegséggel élő gyerekek és családtagjaik
vesznek részt. A programok célja a gyerekek és családtagjaik segítése, önbizalmuk erősítése,
valamint a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése a terápiás rekreáció módszerei által.
A Bátor Tábor több mint az egyszerű tábori vakáció. A programok által kínált élmények –
evezés, kötélpálya, íjászat, zene és még sok más – lehetőséget adnak a táborozóknak saját
énképük pozitív fejlesztésére, ami jótékony hatással bír a gyógyulási folyamatukra is.
A Bátor Tábor Alapítvány minden programja ingyenes.

Programok


Táborok

2007-ben öt nyári és három családi turnust szerveztünk. A nyári turnusokban 7-18 éves
gyerekek vettek részt, a családi táborokban 0-7 éves korú beteg gyerekek jöhettek el szüleikkel
és testvéreikkel. A programokat képzett önkéntesek vezették, akik a játékokon és
foglalkozásokon keresztül fokozottan figyeltek a felfedezés – kihívás – sikerélmény – megerősítés
kapcsolatára és fontosságára. A programok évről évre kiforrottabbak, minőségi javulásuk és
mennyiségi emelkedésük egyértelmű. 2007 szeptemberétől új táborvezetőt vettünk fel, aki
megosztva tervezi és irányítja a tábori turnusok programjait a régi táborvezetővel.


Évközi események

A Bátor Táborban táboroztatott gyerekek és családtagjaik 2007-ben is sok sikeres eseményre
kaptak meghívást év közben is. Ezek a rendezvények alkalmat adnak a gyerekeknek a
találkozásra, nyári élmények felidézésére. Kiemelkedő eseménynek számit a novemberi Bátor
Tábor alkotóház, mely három helyszínen – Pécsen, Debrecenben és Budapesten – zajlott, egy
időben. Az esemény sikerét 400 mosolygó arc jelezte. Szintén 400 lelket simogatott meg a
decemberben megrendezett koncert a Zeneakadémián.
Az önkénteseknek „cimboratalálkozót” szerveztünk október végén, ahova 120-an jöttek el.
Ennek a találkozónak a jelentősége, hogy itt kap a tábor vezetősége visszajelzést az elmúlt nyár
turnusairól, illetve itt történik az ötletelés a következő évi turnusok fejlesztésére.


Egészségügy

2007-ben a bevált módszer szerint a gyerekek és a családok az országos egészségügyi
központokon keresztül jelentkezhettek a Bátor Táborba. A központokban dolgozó
kapcsolattartóknak konferenciát szerveztünk a táborhelyen, így elhivatottabban vesznek részt a
szervezési folyamatokban.
A turnusokban 24 órás „láthatatlan” orvosi felügyelet biztosította a folyamatos biztonságot,
mivel az egészségügyi önkéntesek is részt vettek a különböző programokon. Az új orvosi
épület és annak felszereltsége minden igénynek megfelelt. A közelben lévő kórházzal kiváló
kapcsolatot ápol a Bátor Tábor, adott esetben a kórház segítségére is lehet számítani. A
turnusok ideje alatt szerencsére nem történt olyan eset, amelyhez külső segítséget kellett volna
hívni.


Önkéntes szervezés

2007-ben nagyon sikeres volt az önkéntesek – cimborák – szervezése. A kidolgozott toborzás –
kiválasztás – képzés – felkészítés – értékelés útján haladva nem csak a mennyiségi növekedés,
hanem a minőségi javulás is érzékelhető volt a cimborák munkájában, az előző évhez képest.
Közel 400 cimbora vett részt az éves programokban, ebből a visszatérő cimborák aránya 50%
volt. 2007 szeptemberétől egy főállású munkatárs irányítja az operatív szervezési feladatokat.
Munkáját a szintén új munkatársként -az irodai menedzsmentben helyet foglaló- Pszichológiai
Szakmai Vezető felügyeli.


Gyerek és családszervezés

Az új táborhely megépülésének köszönhetően 40%-al nőtt a tábor befogadóképessége. A
korábbi 50 helyett 70 gyerek jöhet a Bátor Táborba turnusonként. 2007-ben 264 gyermek vett
részt a nyári táborokban, ami meghaladta a tervezett 250 –es létszámot. A családi táborokba 41
család érkezett. A gyerekek és a családok szervezését egy főállású munkatárs végzi 2007.
októberétől.


Nemzetközi turnusok

A 2008-ban megrendezésre kerülő első nemzetközi turnus sikerének érdekében, már 2007.
júniusában elkezdtük a szervezési feladatokat, melyekkel egy új munkatárs foglalkozik. A
nemzetközi projektkoordinátor ebben az évben felvette a kapcsolatot a célországok - Cseh
Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország, Olaszország – egészségügyi centrumaival. A gyerekek,
valamint kísérőik magyarországi útjának megszervezését sikeresen hajtotta végre

Adományszervezés
A Bátor Tábor Alapítvány tevékenységét évente többszáz önkéntes segítő tíznapos
közreműködésével valósítja meg. Az ő segítségük mellett azonban az alapítványnak pénzügyi
támogatásra és termékfelajánlásokra is szüksége van. 2007-ben minden korábbinál több
vállalat és magánszemély gondolta úgy, hogy adományaival, szolgáltatásaival a Bátor Tábor
súlyos beteg táborozóit szeretné segíteni.
A Bátor Tábor tovább bővíthette vállalati támogatóinak a körét. A vállalatok elkötelezettségét
jól jellemzi, hogy a tőlük kapott pénzügyi segítségén túl a Bátor Tábor a dolgozók részvételére
is egyre nagyobb mértékben támaszkodhat: 2007. tavaszán 5 vállalat 240 dolgozója vett részt
önkéntesnapokon a Bátor Tábor szervezésében, és a tábori önkéntesek között is egyre
nagyobb a támogatók alkalmazottainak a létszáma.
A Bátor Tábor évek óta sikeresen működő jótékonysági rendezvényei 2007-ben minden
korábbinál nagyobb bevételt jelentettek az alapítvány számára: a Kortárs Képzőművészeti
Aukció, a UPC – Bátor Tábor Jótékonysági Golfverseny és a Jótékonysági Színházbérlet Sorozat
a hazai jótékonysági élet kiemelkedő eseményei.
A saját rendezésű események mellett a Bátor Tábor számos külsős rendezvénynek volt a
kedvezményezettje. Tevékenységünk ismertsége és elismertsége mellett az is jól jellemzi, hogy
a 2007. évi 1%-os felajánlásokból befolyó összeg kétszerese volt a 2006-osnak: 5 269 452 Ft.
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