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Nyári Napközis Tábor - 2017 
 
A nyári iskolai szünetben szolgálatunk két turnusban ismét egy-egy hetes nyári napközis 
gyermekfelügyelet tábort szervezett immáron sokadik alkalommal, ezzel is könnyítve a szülők 
azon terheit, hogy munkavégzésük alatt gyermekük felügyelete biztosítva legyen és egyúttal a 
gyerekek a szabadidejüket hasznosan és tartalmasan töltsék el. 2017. július 3-7-ig és július 31-
augusztus 4-ig vártuk a játszani, sportolni, kirándulni vágyó gyerekeket. A tábor alatt napi 
háromszori étkezést (tízórai, meleg ebéd, uzsonna) biztosítottunk a résztvevő gyermekek 
számára. A déli étkezés helyszínét a Presidium Közhasznú Egyesület biztosította számunkra, az 
épületegyüttesen belüli helybeni étkeztetés, valamint az étel kiszállítását vállaló Apáczai 
Szakközépiskola konyhájának segítsége nagyban megkönnyítette a lebonyolítást. 
A két turnusban 50 gyermek vett részt, ebben az évben a turnusokban részt vevő gyermekek 
közt nem volt ismétlődés, szerettük volna, hogy lehetőség szerint minél több gyerek vehessen 
részt a programokon, ahol minden korosztály képviseltette magát 6-14 éves kor között. A tábor 
költségét a szülők számára az ebéd kedvezményes díja jelentette, a rászoruló családok számára 
ez is ingyenes volt a nyári gyermekétkeztetésnek köszönhetően. A többi étkezést, valamint a 
szükséges tárgyi- és eszközszükségletet intézményünk saját forrásból, ill. adományok és a 
képviselő testületi tagok felajánlása révén biztosította. 

A tábor megszervezése és lebonyolítása a szolgálat napi feladatainak zavartalan ellátása mellett 
és a nyári szabadságolások miatt is nagyobb terhet jelentett a kollégáknak. A tábor vezetését 
mindkét héten szolgálatunk egy-egy munkatársa látta el, az ő szervező-irányító tevékenysége 
mellett az intézmény egyéb szakmai egységeinek munkatársai, ill. diákmunkások és önkéntes 
fiatalok is részt vettek a munkában, és hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat. 

A tábor programjaiban szerepelt többek között intézménylátogatás és bemutatás, játékos, 
interaktív beszélgetés (Dombóvári Rendőrkapitányság, Tűzoltóság), melyeken a gyermekek 
élményszerűen ismerkedhettek meg ezekkel a foglalkozásokkal. Mozgásos 
sporttevékenységekre - íjászat, karate, német nemzetiségi táncház, kosárlabda, játszótéri szabad 
program -, és kevésbé aktív beltéri foglalkozásokra - lufi hajtogatás, kézműves foglalkozások, 
társasjátékozás, filmnézés - is volt lehetősége a résztvevőknek. Meghívott vendégeink is voltak, 
a teljesség igénye nélkül pl. a Biztos Kezdet Gyerekház vezetője terápiás kutyájával tartott 
foglalkozást, Dürwanger Viktor tartott játékos ismertetést és bemutatót a bakelit lemez 
történetéről, utána pedig lemezlovasként tini diszkót tartott, melynek rendkívül nagy sikere volt 
a gyermekek körében. Elmélyülésre, lecsendesedésre alkalmas programunk volt a Presidium 
Kh. Egyesület munkatársa által tibeti hangtálakkal tartott hangterápia. Mindkét turnus 
ellátogatott a Dombó-Dog Centrum SE pályájára, ahol az egyesület tagjai kutyáikkal bemutatót 
tartottak, és a felelős állattartással kapcsolatban is új ismereteket szerezhettek. Természetesen a 
fagyizás sem maradhatott ki a programból, valamint Deli Orsi és Fenyvesi Gábor is szívesen 
eleget tettek meghívásunknak, a zenés foglalkozás táborzárásként mindenkit dalra fakasztott. 
Újdonságként mindkét hétre szerveztünk egy-egy egész napos vidéki buszos kirándulást. 
Előzetes felmérés alapján a szülők vállalták ennek utazási és belépőjegy költségét, az  
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étkeztetésről itt sem kellett gondoskodniuk, hideg úti csomagot vittünk a gyerekeknek. Az első 
turnusban a felújított Pécsi Állatkert és Akvárium Terráriumba látogattunk el, ahol 
csoportvezetéssel ismerkedhettek meg az állatokkal a gyerekek, akik többsége még nem járt az 
intézményben. A második turnus az Abaligeti Cseppkőbarlanghoz és Denevérmúzeumba  
látogatott el, amely a nagy melegben kifejezett felüdülést jelentett a gyerekeknek. 
A gyermekek számára szervezett szabadidős programok keretében a közösségi normák 
elsajátítására, az egyéni képességek kibontakoztatására, az együttműködési készség, a 
kompetencia és motiváció fokozására is hangsúlyt fektettünk. A szervezett táborok felüdülést, 
emocionális, közösségi élményeket, kapcsolatteremtési lehetőséget nyújtottak a gyermekeknek, 
a játékon keresztül neveltek az egészséges életre, a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Napjainkban nagyon fontos, hogy mivel és hogyan tölti az ifjúság a szabadidejét, mert ez 
visszahat a gyermekre, alakítja személyiségét és önmegvalósításának szerves része.  
Tapasztalatok szerint kikapcsolódásként a fiatal generáció a tömegkommunikáció által kínált 
kultúra azon műsorait követi, amik nem feltétlenül megfelelő hatást váltanak ki a szocializáció 

során. A gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése egyre fontosabb feladat, hiszen a 
televízió és a számítógépes időtöltések határozzák meg napjaikat. A játékok során az egyes 
érzékszervek fejlesztése, új készségek, szokások, erkölcsi tulajdonságok elsajátítása 
észrevétlenül történik. A család- és gyermekjóléti szolgálat egyre összetettebb és sokrétűbb 
feladatai mellett a prevenciós tevékenységek megszervezésére kevesebb lehetőség marad. 
2017-ben első alkalommal (a nyári táborok sikere nyomán) az iskolai őszi szünetben két napon 
biztosítottunk napközis gyermekfelügyeletet. Ezt a szolgáltatást kifejezetten azon gyerekek 
számára nyújtottuk, akiknek szülei az iskolai szünet alatt dolgoztak, vagy egyéb ok miatt nem 
tudták számukra biztosítani a felügyeletüket. 13 gyermek vett részt a napközis táborban, 
részükre tízórait és uzsonnát ingyen biztosítottuk, az ebédeltetés külső helyszínen a szülők 
vállalása alapján történt. A szabadidős tevékenységek közt kézműves foglalkozás, filmnézés, 
társasjátékozás, hangszeres éneklés, gyalogos kirándulás (Béke-park, Kórházi tó), szabadtéri 
játékok szerepelt. 
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