Oktatási kulturális és közösségi tevékenységek

Nevelési – oktatási intézményekben segítő tevékenységek
Nyári táborok:
Segesd:
„Élmények fél pénzen ” tábor, 2015.07.3-4.
A tábor munkájában kettő tanuló végzett segítő munkát. Az önkormányzat a szociálisan rászoruló
általános iskoláskorú gyermekek részére szervezte a tábor.
A beváltható kuponok kivágása, kiosztása volt feladatuk.
Az önkéntes diákok feladata többek között a programok koordinálása (kirándulások, játékok,
vetélkedők szervezése, levezetése), helyszínek berendezése.

„Kincskereső kalandtábor”, 2015. 07. 22-24., 2015.08.17-19.
A segesdi könyvtár 10-15 éves gyerekek számára napközis tábort szervezett.
Az olvasás megszerettetése, a könyvtár megismerése és a szabadidő hasznos eltöltése volt a cél.
Feladatlapok kiosztása, teremrendezés, kisebbek segítése a játékokban is és a programok végén
elpakolás, takarítás volt feladatuk.

Falunap: terep előzetes rendezése: gereblyézés, szemétszedés, sátrak felállítása, padok, székek
beállítása, érkező vendégek kísérése
Nyári úszótáborok a Nagyatádi Városi Strandon : 2015. 06.22-07.31-ig
Az úszóedző vezetésével délelőttönként vettek részt a programokon. Az önkéntesek lelkesen
segítettek a kisebb gyerekek öltöztetésében, zuhanyoztatásában illetve a felszerelések
előkészítésében és azok állapotának megóvásában.

Nyári úszótábor: 2015. 06.29-07.17-ig „Vitalitás SE” szervezésében
A másik úszótáborral párhuzamosan zajlott ez a program 25 diák részvételével. Az önkéntesek
tevékenysége hasonló volt, mint az előző tábornál leírtaknál. A program nagyon népszerű volt, amit a
résztvevők nagy létszáma is mutat.

Kötélugró tábor: 2015. 08.10-08.13-ig
A Nagyatádi Kötélugró Klub által meghirdetett edzőtáborban segítettek diákjaink. Tevékenységük
többek közt a diákkíséretből, felügyeletből illetve az étkezések lebonyolításából állt.
Kaszó :
Erdei Alkotótábor: 2015.07.06-07.10
6-10 éves korú gyerekek részére hirdetett tábort a Kaszó Zrt.
A tábor programjai közt szerepelt kirándulás, kézműves foglalkozás, környezetvédelmi oktatás, „élő”
környezetismeret óra stb. A gyerekek szívesen fogadták a nagyobb diák segítségét, új barátságok
szövődtek, egy életre szóló élményt jelentett számukra.

Merengő Lovas tábor: 2015.07.06-07.24-ig
A többi táborhoz képest más jellegű tevékenységet igényelt a lovas tábor. Itt a programok
koordinálása, gyerekfelügyelet mellett az állatok gondozása is a feladatok közé tartozott. A
jelentkezők számára ez nem jelentett problémát. Szerencsére több „lóbarát” segítő is jelentkezett.

Szociális tevékenység

Idős emberek segítése egyénileg otthonukban
2015.december 14.- idős nénihez kettő önkéntes diákunk látogatott el (2 óra)
2015.december 20- idős néninél fahasogatás, 4 önkéntes diák teljesítette a feladatot (3 óra)

