
Iskoláskorú gyerekek balatoni táboroztatásához keresünk �atal önkénteseket. A tábor 
ideje alatt szállást és teljes ellátást biztosítunk, a balatoni utazás költségeit azonban saját 
er�b�l kell fedezned. Segítünk abban, hogy feladataidat a legmagasabb szinten láthasd 
el; animátor képzésünkön mindent elsajátíthatsz, ami ehhez szükséges. A 30 órás 
akkreditált tréninget is mi �zetjük, az oklevelednek azonban máshol is nagy hasznát 
veheted. A részletekr�l alább olvashatsz. Szeretettel várunk!

A Magyarországi Református Egyház nagyszabású táboroztatási programot indít 2018 és 
2021 között, jellemz�en a református oktatási intézményekben, tanodákban, 
gyermekvédelmi gondoskodásban és nevel�szül�i hálózatban él�, nevelked� és tanuló 
gyermekek számára.

A program f� célja a gyermekek esélyeinek növelése, a gyermekek és �atalok 
képességeinek kibontakoztatása, a gyermekek egészséges életmódjának kialakítása és a 
társadalmi együttm�ködés er�sítése élménypedagógiai programok megvalósításával. 
Ehhez a helyszínt a Balatonszárszói SDG Családi Hotel és Konferencia-központ, valamint 
a Balatonfenyvesi Református Gyermek- és I�úsági Üdül� nyújtja, ahol gazdag 
programkínálat várja az 1-11. évfolyamos tanulókat a nyári szünetekben. A táborban 
évente több mint 1500 gyerek tölti majd a szünidejét, sokan az ország legelmaradottabb 
térségeib�lés a legkülönböz�bb társadalmi rétegekb�l érkezve, akiknek nagy gonddal és 
oda�gyeléssel szervezzük a tartalmas, élményt nyújtó programokat. 

Ennek a lebonyolítására keresünk 60 f�, olyan 17 és 35 év közötti vállalkozó kedv� �atalt, 
akik szívesen segítenek animátorként a táborozóknak a napi alapvet� feladatok 
ellátásában, a táborozók tábori napjainak lebonyolításában ébreszt�t�l takarodóig, az 
alapvet� �zikai és lelki szükségletek magas szint� ellátásában, a biztonságos, nyugodt és 
szeretetteljes légkör kialakításában.

Els�sorban olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik gyermekfoglalkozásokhoz 
kapcsolódó tapasztalattal rendelkeznek, jártasak gyermektáborozásban és/vagy 
táboroztatásban, cserkészfoglalkozások vezetésében, gyermekek felel�sségteljes 
ellátásában és biztonságos felügyeletében, késztetést éreznek gyermekprogramokba való 
bekapcsolódásra, kézm�ves foglalkozások vezetésére, játéktanításra, közös játékra, 
mesére, és részt tudnak venni egy 30 órás animátori képzésen, amely felkészíti �ket a 
tábori feladatokra. A részvétel további feltétele, hogy önkéntesünk öner�b�l vállalja a 
tábor helyszínére történ� utazásait és legalább két teljes turnus (egy turnus 6 nap, 5 
éjszaka) alatt végezzen segít� munkát.

A kötelez� felkészít� tréning id�pontja 2018. március 16-18., helyszíne Balatonszárszó 
SDG  Családi Hotel és Konferencia-központ.

Továbbá az önkénteseknek vállalniuk kell a tábor szabályainak betartását, a munkaid�re, 
alkoholfogyasztásra és dohányzásra vonatkozó el�írások tiszteletben tartását.

Legyél az önkéntesünk!
Magyarországi Református Egyház



Miben bizonyulnál hasznos segítségnek?

 A tábor napi életének szervezésében, a reggeli, esti és össztábori ceremóniák (pl.  
reggeli áhítat), az étkezések, tisztálkodás lebonyolításában,a pihen�id�k és az 
éjszakák felügyeletében, valamint az esetleges fennakadások áthidalásában, 
megoldásában. Házimanót keresünk, aki ébreszt, segít, rendez, altat, gyógyít, 
támogat!

Amit mi tudunk nyújtani Neked:

A jelentkezés sikeres elbírálása esetén a Magyarországi Református Egyház  
megállapodást köt Veled, melynek alapján a 30 órás tréning és az önkéntes 
tevékenység vállalt id�tartama alatt szállást és teljes ellátást nyújt, valamint a 
képzésen való részvétel teljes költségét is a program fedezi.

Az animátori mesterség elsajátítását egy 30 órás akkreditált tréning keretében. 

A projektben kiemelt �gyelmet fordítunk arra, hogy az önkéntesek munkájukat a 
lehet� legjobban végezzék, amelynek érdekében folyamatos mentorálást és 
visszacsatolást nyújtunk.

Ezen felül a táborvezet� által igazolt sikeres segít�tevékenység után igény esetén 
igazolást állítunk ki az elvégzett önkéntes tevékenységr�l.  

A közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítésére is van lehet�ség a tábori 
önkéntesség keretén belül.

A program keretében önkénteseink számára karrierlehet�séget is biztosítunk, 
példaérték� animátorainkat visszahívjuk a következ� évben/években is 
foglalkoztatva, a tábor kés�bbi szakaszában akár más szerepekben is számítva 
rájuk.

Ha elnyerte tetszésed a táboroztatási programunk, azonosulni tudsz a céljainkkal és érzel 
magadban elhivatottságot, csatlakozza csapatunkhoz, légy a programunk önkéntese! 
Ehhez nem kell mást tenned, mint kitöltened 

2018. március 11. éjfélig.

Ha további kérdésed van, írj az sdg.palyazat@reformatus.hu e-mail címre, vagy hívj a 
06-1-460-0700/103-as telefonszámon.  

A jelentkezések feldolgozása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik, amelyr�l 
visszajelzést március 13-ig küldünk. A jelöltek száma korlátozott, ezért ha nem szeretnél 
lemaradni, jelentkezz miel�bb! Ha a helyek megteltek, a jelentkezést leállítjuk és a további 
érdekl�d�ket várólistára helyezzük. Fenntartjuk a jogot magunknak arra, hogy a 
jelentkezéseket a 3 napos felkészít� tréninggel véglegesítjük, amelynek végén a 60 
legalkalmasabb jelölttel szerz�dést kötünk. 

Magyarországi Református Egyház

az online jelentkezési lapunkat

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0evGS2fjYnDd-QGjjUn0VokCPAdmqYnMdhxR4AVmwW7FK3g/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0evGS2fjYnDd-QGjjUn0VokCPAdmqYnMdhxR4AVmwW7FK3g/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0evGS2fjYnDd-QGjjUn0VokCPAdmqYnMdhxR4AVmwW7FK3g/viewform?c=0&w=1
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