
 
 

„ISKOLAI SZOCIÁLIS-MUNKA ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A KELET-

BALATONI KISTÉRSÉGBEN” CÍMŰ TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ 

PÁLYÁZATI PROGRAM 

 

FELHÍVÁS 

 

A NYÁRI NAPKÖZIS ÉS BENTLAKÁSOS TÁBOROKRÓL  

 

Újra jön a nyár, és újra lesz tábor! 

 

 

Kedves Szülők! 

 

Már most azon törik a fejüket, hogyan oldják meg gyermekeik tartalmas programokkal kísért 

biztonságos nyári felügyeletét? Mi segítünk! 

A Kelet- Balatoni Térség Önkormányzati Társulása sikeres pályázatának finanszírozásával 

a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében térítésmentes napközis 

és bentlakásos tábort kínálunk gyermekeiknek 2013. év nyarán.  

A jelentkezések elbírálásnál az alábbi feltételeket vesszük figyelembe: 

 Balatonfűzfő és Litér településen állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen a 

gyermek 

 mindkét szülő dolgozik, így a gyermek nyári elhelyezése problémát okoz és / vagy 

 egyik vagy mind a két szülő munkanélküli és / vagy 

 kettő vagy több gyermek nevelkedik a családban és / vagy 

 a szülő egyedül neveli gyermekét és / vagy 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és / vagy 

 lakásfenntartási támogatásban részesül és / vagy 

 adósságcsapdába került és / vagy 

 a gyermekjóléti szolgálat által meghirdetett programokon a gyermek rendszeresen 

részt vesz 

Ha valamelyik feltételnek megfelel, kérjük, bátran adják be a jelentkezési lapot! 

A napközis táborba alsós (6-10 éves korig) gyermekek jelentkezését várjuk, a bentlakásosba 

pedig a felsős (10-14 éves) gyermekek jelentkezésére számítunk. 

 

A napközis tábort balatonfűzfői helyszínnel 2013. július 22-26. között, balatonalmádi 

helyszínnel július végén szervezzük meg. Annak konkrét időpontját a jelentkezési lap 

benyújtásakor közöljük a pályázó gyermekek szüleivel. 

Napközis táborunkat azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiket érdekel a mesevilág és a játék, 

a mozgásos tevékenységek, népi kismesterségek fortélyai, a személyiség fejlesztés. 

 

A bentlakásos táborok időpontjai: 2013. július 1-7.; július 15-21.; és augusztus 2-8.  



Bentlakásos táborunkat azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiket érdekelnek a mozgásos és 

kreatív tevékenységek, a hagyományápolás és a környezetvédelem, természetismeret. 

Jelentkezni írásban, a pályázati adatlapok kitöltésével lehet. 

Bővebb információt kérhetnek, és a jelentkezési lapokat átvehetik a Balatonalmádi Szociális 

Központ Balatonfűzfői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál, (Cím: 8184 

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Telefonszám:88/451-051) valamint Litéren az Idősek 

Klubjában (Cím: 8196 Litér, Ond u. 1. Telefonszám: 88/463-022) nyitva tartási időben. 

 

Egy gyermek csak egy táborra pályázhat. 

 

Jelentkezési határidő: 2013. április 15. 

 

A jelentkezési határidőn túli jelentkezések fogadására nincs lehetőségünk. 

A nyertes pályázókat 2013. május 1-ig írásban értesítjük a jelentkezés során leadott 

elérhetőségeken. 

 

Telefonon szakmai kérdésekben tájékoztatást ad: 

 

Sajtos Ildikó szakmai vezető a 88/542-555-ös, valamint 

Csonka Gabriella projektasszisztens a 88/542-553-as telefonszámon. 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. 

 

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 

8196 Litér, Álmos u. 37. 

Tel/fax: 88/598-020 

E-mail: kbtot@keletbalaton.hu    
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