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Kéz a Kézben Toleranciatábor 2017.
Együtt táboroztak halmozottan sérült és ép gyermekek öt napon át kéz a kézben.
Szakemberek:
Berta Éva logopédus a GEMMA Iskola szakmai vezetője, az iskola pedagógusai, az önkéntes
gyakorlatukat teljesítő gyógypedagógia szakos hallgatók, asszisztensek, segítők, Szokolné Igaz
Enikő habilitás kutyakiképző és felvezető Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány önkéntese, az "ÚJ
VILÁG" Alapítvány kutyás terápiás foglalkozásainak vezetője a Kéz a Kézben Együtt
Állatasszisztált Terápiás Fejlesztő Központ szakmai igazgatója.
Segítő iskolai közösségi szolgálatosok voltak:
Szokol Ádám József Attila Gimnázium, Makó, Kőszegi Ádám József Attila Gimnázium, Makó, Kiss
Balázs József Attila Gimnázium, Makó, Kurai Antal József Attila Gimnázium, Makó, Kulcsár
Dominika, Makó.
A tábor vezetője: Gulicska Irén az „ÚJ VILÁG” Alapítvány kuratórium elnöke volt.
A tábor gyermekei makói, hódmezővásárhelyi és szegedi iskolák résztvevői voltak, összesen 64
fővel.
A tábor összetétele 30 ép = segítő gyermek és 34 fő fogyatékkal elő (halmozottan sérült fiatal) a
szegedi GEMMA Központ az általános iskola, a fejlesztő iskola, a készségfejlesztő iskola, s a
fejlesztő iskolai nevelés – oktatásban már nem részesülő fiatalok, tanulók. E gyerekek közül 27 fő
táborban alvós, 7 fő napi bejárós volt. Összesen 64 fő táborozott a szegedi Partfürdőn-Kemping
területén. A fogyatékkal élők magas létszámát az iskola dolgozói – gyógypedagógusok,
gyógypedagógiai munkát segítő asszisztensek, önkéntes gyakorlatukat teljesítő gyógypedagógia
szakos hallgatók, illetve a gyógypedagógiai munkát segítő, gyakorlatukat töltő asszisztens
hallgatók látták el a teendőket 3 váltó műszakban 24 órás ügyeletet biztosítva.
Ebben a táborban ezt a létszámot öt házban sikerült elosztani. Fontos volt, hogy egymáshoz
közeli épületeket kapják a GEMMA Központ gyermekei (Molli és Tünde nevű épületek), mert csak
így tudták magas szinten elvégezni a fogyatékkal élő gyerekek felügyeletét. Ez nagyon ideális
lehetőséget jelentett számunkra. A Molli épületét sikerült lépcsőlifttel ellátni (még ha ideiglenesen
is), ami megkönnyítette a mozgásukban korlátozott gyermekek helyváltoztatását, a pedagógusok
által való mozgatását. A Molliban aludtak a fejlesztő iskolás tanulók, hiszen a lépcsőlift kiépítése
ezt a házat akadálymentesítette, így a tisztálkodásukat, az elhelyezésüket, az éjszakai
felügyeletüket itt koordinálni tudták. Az étkezés is ezen épület alatt található árkádban történt. A
széles folyósó, a kényelmes szobák ideális férőhelyet jelentettek, s a gyermekek állapotának
megfelelően sikerült a szobák elosztását megvalósítani.
Segítő (ép) gyermekek a táborban
A tábor célja, hogy a segítő gyermekek megtanulják “kezelni” sérült társaikat. Érezzék, lássák,
hogy a fogyatékkal élők milyen nehézségeket küzdenek le. A gyermekek jelképesen örökbe
fogadtak egy-egy sérült kis társat, akinek a napi teendőit megfigyelték, a pedagógusok által kapott
információkat megjegyezték, megtanulták. A közös gondoskodás, a feladatok elvégzése bár
kihívás volt a segítő gyerekeknek, mégis örömmel tölötte el szívüket. A sok közös rendezvény
összekovácsolta a kis csapatot. Barátságok születtek (egyáltalán nem az volt a fontos, kinek
milyen fogyatákossága van!), mélyültek el. Megtapasztalhatták, hogy milyen a feltétel nélküli
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elfogadás, szeretet, ami sérült társaiknak teljesen természetes, hisz számukra nem lényeges,
hogy barátaik milyen külső fizikai megjelenéssel, vagy anyagi háttérrel rendelkeznek. Nekik
kizárólag az elfogadás és a szeretet a fontos, minden más tényező, ami társadalmunk mai társas
kapcsolataira jellemző, nem érdekes. Kizárólag az a fontos, hogy a másik fél milyen emberi
értékekkel bír. Azt is megtanulhatták, hogy nekik pont olyan érzéseik vannak egymás iránt, mint
bárki másnak. Miután a táborban részt vevő segítő gyerekek ezt felismerték, sokkal
felszabadultabban és bátrabban élték meg élményeiket, és gátlások nélkül keresték egymás
társaságát a közös foglalkozásokon túl is. A közösen átélt élményt a tábor végén szüleiknek
mesélték el, így a gyerekekeken keresztül a családjukban is megtörtént a társadalmi érzékenyítés,
még ha nem is olyan mélyrehatóan, mint a táborban részt vevők számára.
Sokat jelentett a tábor életében, hogy voltak olyan segítő gyerekek aki már második alkalommal
jöttek el ebbe a nyári táborba. A tavalyi tapasztalatuk, rálátásuk a világra, a környezetükre
segítség volt azoknak, akik csak most tapasztalhatták meg, mit jelent a fogyatékkal élőkkel együtt
táborozni. Nagy probléma, hogy az ép és a sérült gyerekek gyakorlatilag teljesen elszeparálva
élnek egymástól, nőnek fel. Külön intézményekben tanulnak, és ha nincs a családban fogyatékkal
élő, gyakran nem is szembesülnek azzal, mit is jelent ez valójában. Nem tanulják meg, hogyan
kezeljék sérült társaikat, hogyan fogadják el egymást, vagy egyáltalán hogyan kérdezzék meg,
hogy hogyan segíthetnek, ha a másik fél segítségre szorul. Az ilyen tapasztalatok és ismeretek
hiánya viszont gyakran passzivitáshoz, bezárkózáshoz, tagadáshoz, illetve ez ismeretlentől való
félelemhez vezetnek, azaz félnek sérült embertársaiktól, azok reakcióitól, kommunikációs
módszereiktől. Azok a gyerekek, akik először jártak táborunkban, láthatták, hogy a tavalyi
ismeretségek hogyan elevenednek újra, és hogy ezek mennyire közvetlen módon zajlanak,
mennyire örülnek egymásnak. (Ölelések, kézfogások, kivel mi történt amióta nem látták egymást,
stb.) A táborban előző évben is részt vevő gyerekek láthatóan sokkal könnyebben barátkoztak és
teremtettek kapcsolatot új társaikkal, mint azok, akik először jöttek ide. Jellemzően ők
kezdeményezték a kommunikációt. Így az újjonnan érkezettek is könnyebben oldódtak, valamint
átadták egymásnak előző évi élményiket, ismereteiket. A közös kutyás terápiás foglalkozás
alkalmat adtak arra, hogy megmutassák, hogyan tudnak együt dolgozni sérült társukkal, hogyan
tudják segíteni őket, így a táborban először részt vevő segítő gyermekek sokkal hamarabb és
bátrabban oldották meg a feladatokat, mint ahogy azt az első tábor idején történt. A közös
zumbázás, strandolás, éneklés új felfedezéseket hozott. Megtapasztalhatták, mekkora erő és
kitartás van a tábor lakóiban. Látták, hallották, milyen nagy szeretettel énekel és rappel a
fogyatékkal élők közül (Misike és Tomi), milyen kitartással mozog együtt a zenével Gabi, és azon
társaik, akik képesek az önálló mozgásra. Miután a segítő gyerekek felismerték, hogy a
fogyatékkal élő társaik számára mennyire fontos a zene, még a medencében is közös dalra
fakadtak. Minden kötelezettség nélkül keresték az egymással való kapcsolat és játék lehetőségét
a szabadprogramok idején is, nem korlátozódott a közös programokra egymás megismerése. Ez a
magas színtű nyitottság a segítő gyerekek részéről több volt, mint amit vártunk
Alalpítványunk önkéntesei sok videót, képet készítettek, amik megörökítették a tábor minden
napjait.
Segítő gyerekek a táborról:
Kolompár Barbara:
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Nagyon jó volt a tábor nagyon tetszett amikor Misi kért egy dalt a szíve választottjának.
Elérzékenyültem és ez nagyon jól esett. Nagyon megszerettem a sérült gyerekeket és nagyon jó
volt a hangulat. Az nem tetszett a táborban, hogy 5 napos volt. Nagyon szívesen maradtam volna
még. Remélem jövőre is lesz rá lehetőség hogy mehessek. Nagyon jól éreztem magamat, és főleg
az tetszett a táborban, hogy együtt fürödhettünk a sérült gyerekekkel! Nagyon szépen köszönöm a
lehetőséget!
Váradi Rebeka:
Néhány mondatban össze szeretném foglalni a tábor lényegét, örömét. Elsősorban nagyon jól
éreztem magam ebben az 5 napban, a sérült gyermekek nagyon aranyosak, nagyon tudnak
szeretni. Gabikát és Bazsit nagyon megszerettem. Nagyon várom a jövő évi tábort. Remélem sok
sérült gyerekkel tudok barátságot kötni.
Gyetvay Zsanett
Nagyon jó volt a tabor. Nekem az tetszett a legjobban amikor a tábortűz volt és Misike dalt kért. Az
nem tetszett a táborba hogy ilyen rövid volt pedig szívesen maradtam volna még nagyon sokáig.
Meg még az tetszett a legjobban amikor fürödtünk és Bothy Tomival énekeltünk!

GEMMA Központ gyermekei a táborban
(Berta Éva szakmai igazgató beszámolója)
Az, hogy 34 fő tanuló folyamatosan volt jelen a tábor folyamána GEMMA Központból, növelte,
mélyítette tanulók szociális érzékenységét, fokozta önállóság iránti igényüket, rendszerezte azt a
fajta rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, mely ilyen táborhoz, közös tevékenységek
kivitelezéséhez szükséges, Növelte önbizalmukat, önértékelésüket, felszabadultak voltak,
mosolygósak, élvezték a felszabadulás élményét, szó szerint táboroztak.
A Molli épület szolgált bázishelyként, ahol a tábor többi résztvevője is itt étkezett, így együtt vettek
részt a közös tevékenységekben, együttműködtek tanulóink étkezések körüli teendőinek
elvégzésében, ez a helyszín jelentette a közösségi események egyik színterét. Közösen került
megünneplésre Bothy Tamás születésnapja, aki itt töltötte be 17.életkorát.
Mivel az időjárás kedvezett a tábor lebonyolításához, minden időt a szabadban töltöttünk. Az ebéd
utáni pihenés is a Molli alatti árkádban történt szivacsokon.Lehetőség nyílt arra is, hogy a többi
táborlakó is csatlakozzon hozzánk, s együtt legyenek tanulóinkkal, megismerjék Őket.
A közös állatasszisztált terápián való részvétel együttes élményt nyújtott mindenki részére, a
közös élményszerzés, az együttes részvétel érzékenyítette az általános iskolai korosztályt, általuk
a társadalmi érzékenyítés is megtörtént, hiszen a közösen átélt élményeiket szüleiknek,
családjuknak is elmesélték, s így Ők is megismerkedhettek a tipikus jellemzőkkel, s legfőképpen
arról, hogy hogyan tudnak örülni, viselkedni, hogyan tudják kifejezni kívánságaikat, gondolataikat,
akaratukat, hogyan barátkoznak, megismerkedhetnek azokkal a jellemzőkkel, melyeket akkor
használnak, amikor valamely funkciójuk működése kiesik.
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A közös sárkányhajózás még közelebb hozta a táborlakókat, hiszen minden „GEMMÁS” részt vett.
Mivel arányosan kellett szétosztani az utazókat, illetve az evezősöket a hajóban, sok tiszai evezés
hajóztatta meg tanulóinkat. Kimondhatatlan emléket, sőt élményt jelentett, hiszen ilyenben még
nem részesültek, olyan közeg volt ez, mely egyedi, s olyan hatással van a gyermek
szenzomotoros rendszerére, mely szomatikusan, pszichésen, mentálisan egyensúlyt teremt a
szervezetben. Mivel dolgozóink voltak együtt tanulóinkkal, biztonságban érezték magukat,
képesek voltak megélni, átélni azt az élményt, mely várható, feltételezhető volt ebben a közegben.
Ennek a nyári időszaknak a központi helyszíne az árnyas, kellemes hőmérsékletű medence volt. A
délelőtti, és a délutáni napszak központi programja a fürdőzés volt. Együttesen lehetőség nyílt a
vízben, mint megváltozott közegben megélni azt a tehermentesült állapotot, mely olyan
élményforrást nyújt, hogy képesek megélni saját testüket, a spasztikus izmok képesek ellazulni,
akadály nélkül lehetővé válik az önálló mozgás segédeszközök használatával, megteremti a közös
mozgást, a közös játékot a vízben. A víz biztosította tehermentes állapotot, javítja a keringést,
növeli az agyi vérellátást, a maximális oxigénellátást, összehangolja a két testfél működését,
koordinációját, növeli a tüdő kapacitását, a maximális oxigénellátást. Ez erősíti a helyes
önértékelés, a saját test pozitív megélését, az önbizalom reális erősödését. Előkészíti a minél
önállóbb életvezetés kialakulást, kialakítását. A szociális, társadalmi érzékenyítés, érzékenység
eszközével hozzájárul az európai uniós esélyegyenlőségi rendelkezéseknek. Ezek az eszközei
annak, hogy a társadalmi elfogadás, az országos fogyatékosságügyi rendelkezés a
fogyatékossággal élők életének pozitív megítélése változzon pozitív irányba.
A szülők biztonsággal, nyugalommal hozták gyermekeiket, s hagyták Őket a táborban. Minden,
előzetesen megbeszélt szempontok szerint készítették össze csomagjaikat. Azokat az előzetesen
lefektetett kéréseket is betartották, hogy a tábor ideje alatt nem tudunk telefonhívást fogadni, mert
azt az időt és a figyelmet a gyerekektől veszik el, hiszen most sokkal több gyermek vesz részt a
táborban.
Már második éve részesülhettünk az” ÚJ VILÁG” Alapítvány által szervezett Kéz a Kézben
Toleranciatábor élményeiben, táboroztatásában. Tavalyról már volt élményünk arról, hogy hogyan
viselkednek a tanulók szüleiktől távol, a szülők hogyan tudnak leválni a gyermekekről, hogyan
segítik azt elő, hogy nem megszokott környezetben szocializálódjanak a gyermekek.
Tapasztalataink birtokában hangsúlyozom azt, hogy nagyon előnyös az a környezet a gyermekek
részére, amely nem a megszokott számukra, hiszen nagyban hozzájárul a társadalomba történő
beintegrálódásukhoz,
alkalmazkodóképességük
erősödéséhez,
a
szokásrendszerük,
rugalmasságuk mélyítéséhez, a váratlan helyzetekhez történő viszonyuláshoz. A társadalom így
még könnyebben válik nyitottá, befogadóvá, elfogadóvá fogyatékossággal élő társaik irányában. A
táborozó társaik a mindennapok történésein, természetes helyzetekben lesznek képesek
találkozni azokkal a jellemzőkkel, melyekkel élik mindennapjaikat. Ilyen helyzetekben a
fogyatékossággal élő tanulóink még inkább alkalmazkodóbbá válnak, nyitottak lesznek
környezetükre, humorérzékük erősödik, fejlődik. Társaik megismerik reakcióikat. Így elindul a
kommunikáció. Megtanulnak reagálni egymás közléseire, jelzéseire. Várják a programokat, ami
rutinosan következik. Oldottak, felszabadultak, élvezik a szülői aggodalmaktól mentes napokat. A
szülők pedig azt élvezik, hogy töltődhetnek a tábor utáni időszak mindennapjaira. Hiszen tisztában
vannak azzal, hogy biztonságban tudhatják gyermekeiket, Ők jól érzik magukat, s az a hely, amely
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minden terápiás megvalósulást eredményez, az a sok víz és egyébb foglalkozás a tábor ideje
alatt. Nagy koordinációt, logisztikát felhasználva a sárkányhajózáson való részvétel mindenki
számára hatalmas élmény volt. Az összes segítő, aki az evezésben partnerként együttműködött,
aki a gyermekek sárkányhajóhoz való lejutását megteremtette, s az a légkör, melyben mindez
megvalósulhatott, eredményezte azt, hogy ez csak kellemes lehet, hiszen minden tanuló
nyugodtan, ellenállás nélkül közreműködött ebben az élményszerzésben, átélésben.
KÖSZÖNET MINDENKINEK!
Utóhangja:
Makóra látogattam a tabor után azokhoz a fiatalokhoz, akik úgy gondolták, hogy a tábor után
szeretnének tovább segíteni, gondolkodni az alapítványunkkal. Második ízben voltak a Kéz a
Kézben Toleranciatáborban. Ennek hatására vagy csak szeretik gyermektársaikat, esetleg
mindkettő, akciókat indítottak Makón. Sok jó ember, kisebb cég csatlakozik a béka perselyek
fogadására. Akciójukkal példát mutatnak embertársaiknak, legyen ez felnőtt vagy gyerek.
Gyűjtenek a fogyatékkal élő gyerekeknek, gyerekekért, azok kutyás terápiás fejlesztéséért és a
jövő évi tábor megrendezéséért. Gyűjtenek embertársaiknak önszántukból, önszerveződően,
vidáman, és erőt adva nekünk felnőtteknek, hogy mi se adjuk fel. Lányok soha nem adjuk fel, mert
jót tenni jó! Köszönjük, hogy példát mutattok nekünk felnőtteknek! Néhány kép a mai találkozásról,
ami sok nevetéssel, hasznos beszélgetéssel komoly élettörténetek elmesélésével és sok új ötlettel
tarkítva telt el! Jártunk a Regal Autósbolt után a fogyatékkal élőknek készített játszótérnél, majd
betértünk a Kisbagoly étterembe, ahol szeretettel fogadták a lányok kérését. Egyre több béka
gyűjti az aprót. Büszkék vagyunk rájuk és természetesen mindenben támogatjuk őket!

Fenntarthatóság:
Ez évi Toleranciatáborunk is elérte a célját. A fiatalok lélekben megerősödtek és felismerték, hogy
a maguk módján is tehetnek embertársaikért. 2018-ban előreláthatólag július 2-6 között rendezzük
meg a 3. Kéz a Kézben Toleranciatábort. Ennek egyik fő támogatója az ENSI Kft.
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Pénzügyi beszámoló:
A Tábor
költségei
Kelt
2017.07.07
2017.07.14
2017.07.18
2017.07.06
2017.07.06
2017.07.07
2017.07.07
2017.07.07

Megjegyzés
Összeg
Reklámtábla készítés
9 995 Ft
Kutyás bemutató
25 000 Ft
Étkezés
750 000 Ft
Étkezés
7 050 Ft
Ital
870 Ft
Egyéb anyagköltség
950 Ft
Egyéb anyagköltség
4 760 Ft
Étkeztetés
9 551 Ft
Összes költség
808 176 Ft
A pénzügyi kiadások, mely a táborral kapcsolatosak még nem teljes, mert a szállás számláját még nem kaptuk meg,
ami közel 750 000.-Ft

Dátum
2017.04.11
2017.04.25
2017.05.22
2017.06.12
2017.06.12
2017.06.13
2017.06.28
2017.07.11

Dátum
2017.07.07

.

Munkaszám
003
003
003
003
003
003
003
003

Biz. Szám
000089/2017
0374704
0490453
3188987
3188988
17006953
17006945
1070/00004

Partner
MARKER Reklámstúdió Kft.
Kriz Orsolya e.v.
BEST IRODA Kft.
BEST IRODA Kft.
BEST IRODA Kft.
Calendula Kft.
Calendula Kft.
Tesco-Global Zrt.

Banki jóváírások, ahol a közleményben a tábort feltüntették
Partner
Megjegyzés
Munkaszám
Hangai György
Kapott pénzbeni adomány
003
Adománygyûjtés
Kapott pénzbeni adomány
003
Moldován Ilona
Kapott pénzbeni adomány
003
ENSI Kft
Kapott pénzbeni adomány
003
Kübekháza Községi Önkormányzat Kapott pénzbeni adomány
003
Adománygyûjtés
Kapott pénzbeni adomány
003
Szokolné Igaz Enikõ
Kapott pénzbeni adomány
003
NIOK (adjukossze.hu)
Kapott pénzbeni adomány
003
Összesen kapott
pénzbeli adomány

Partner
Tesco-Global Zrt.

Adomány a Tesco Global Zrt.-től.
Megjegyzés
Munkaszám
Kapott adomány
003
Összes kapott természetbeni
adomány

Összeg
5 000 Ft
75 000 Ft
3 000 Ft
750 000 Ft
25 000 Ft
25 000 Ft
55 000 Ft
134 330 Ft
1 072 330 Ft

Összeg
49 681 Ft
49 681 Ft
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A Kéz a Kézben Toleranciatábor 2017. támogatói:

Média megjelenések:
1. Kéz a kézben: súlyosan sérült gyerekek közösen nyaralnak az egészségesekkel a Szegedi
Partfürdőn vtv szeged
link:
http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_kez_a_kezben_sulyosan_serult_gyerekek_koz
osen_nyar_21189/t_K%C3%A9z%20a%20k%C3%A9zben%20s%C3%BAlyosan%20s%C3
%A9r%C3%BClt%20gyerekek%20k%C3%B6z%C3%B6sen%20nyaralnak%20az%20eg%
C3%A9szs%C3%A9gesekkel%20a%20Szegedi%20Partf%C3%BCrd%C5%91n/
2. Lépcsőliftre lenne szükségük a mozgássérült táborozóknak Délmagyar
link:
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lepcsoliftre_lenne_szukseguk_a_mozgasserult_tab
orozoknak/2524987/
3. Kutyás terápiás foglalkozásokra gyűjtnek Makó tv
link:
http://makotv.hu/video/kutyas-terapias-foglalkozasokra-gyujtenek/
4. Egy kis kutyás terápiás foglalkozás youtube.com
link:
https://youtu.be/dN1QC3LNnPc
5. Lépcsőliftet kaptak a mozgássérült táborozok Délmagyar
link:
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lepcsoliftet_kaptak_a_mozgasserult_taborozok/252
6138/
6. „ÚJ VILÁG” Alapítvány által feltett videók a youtube.com-ra
link:
https://www.youtube.com/channel/UCSSPZnqfIFXct3SypXSfI-g
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„ÚJ VILÁG” Alapítvány elérhetőségei:
Székhely:

6800 Hódmezővásárhely
Kistöltés u. 51.

Gyűjtési központ: 6800 Hódmezővásárhely
Deák F. u. 19.
Levelezési cím: 6800, Hódmezővásárhely
Zrinyi u. 9.
Mobil:
+36-70-203-2962
Számlaszám: OTP Bank 11735067-20058373
Adószám: 18215807-1-06
E-mail: irengulicska@gmail.com
honlap cím: www.ujvilagalapitvany.hu
közösségi háló cím: www.facebook.com/ujvilagert
(minden képet megtalálhatnak a közösségi oldalunkon és/vagy a honlapunkon.)

Hódmezővásárhely, 2017. július 31.

Gulicska Irén
Kuratórium Elnöke

