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Pályázatai Kiírás
A Voluntas Egyesület „Ismerd meg, hogy segíthess neki!” címmel
Intenzív Mozgásrehabilitációs Tábort szervez
Balatonfüreden 2019. július 8–12. között
 Veszprém megyében élő
 Mozgásállapotuk miatt SNI státusszal integrált óvodai vagy iskolai
nevelésben részesülő
 5-12 év közötti gyermekek számára
A napközis tábor hétfőtől péntekig 8.30-16h-ig tart, és 10 gyermek részvételével
kerül megrendezésre. A gyermekek mozgásfejlesztése életkoruknak megfelelő
napirend és játékos forma mellett két csoportban zajlik, hétfőtől péntekig napi
2x45 percben konduktív foglalkozásból, 4 napon 1x45 perc vízi fejlesztésből áll.
A tábor előtt konduktív állapotfelmérést, a tábor során gyermek ortopéd
szakorvosi vizsgálati lehetőséget biztosítunk a részt vevő gyermekek számára.
A gyermeket befogadó oktatási intézmények pedagógusai számára 2019.07.11.
csütörtökön egy nyílt szakmai nap során lehetőség lesz a fejlesztő foglalkozások
hospitálására, a napi programokba való bekapcsolódásra, speciális szakmai
előadásokon való részvételre, egyéni és csoportos konzultációra. A tábor ideje
alatt a gyermekek szülei és egészséges testvérei számára is szervezünk olyan
előadásokat és nyitott foglalkozásokat, melyek kompetenssé teszik őket a
speciális élethelyzet menedzselésére.
A tábor önköltsége 10.000Ft/ fő, a részt vevő gyermekeket az Egyesület pályázat
útján választja ki. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a
jelentkezők, akik vállalni tudják, hogy a gyermeket oktató intézmény
pedagógusa részt kíván venni a tábor során a 2019.július 11. csütörtökre
meghirdetett „Nyílt szakmai nap”-on.
Jelentkezni a pályázati űrlap beküldésével lehet, 2019. május 31-ig a
voluntas@voluntas.hu emailre vagy a 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. címre
További információ : www.voluntas.hu
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Pályázati Űrlap
A gyermek neve:___________________________________________________
Születési dátuma: __________________________________________________
A gyermek lakcíme: ________________________________________________
Szülő/Gondviselő neve: ____________________________________________
Telefonszáma: ____________________Email címe: ______________________
A gyermek oktatási intézményének neve:_______________________________
Címe:___________________________________________________________
A gyermek diagnózisa:______________________________________________
A gyermek mozgásállapota (kérjük, aláhúzással jelölje):
Önállóan járóképes – segédeszközzel/segítséggel járóképes – nem járóképes
A szakvélemény kelte:______________________________________________
BNO kód:________________________________________________________
A gyermek segédeszközei: __________________________________________
Igényel e gyermeke bármilyen területen egyéni bánásmódot? (pl étkezés alatt,
stb): ____________________________________________________________
Pszichológiai és gyógypedagógiai vélemény: ____________________________
________________________________________________________________
Részt tud-e venni gyermeke a táborban a vízi foglalkozásokon? Igen/ nem
Szobatiszta- e gyermeke? Igen /nem
Az óvoda/iskola pedagógusa részt vesz-e a Nyílt Szakmai Napon? Igen/ nem

Dátum: ________________

Aláírás:_______________________________

