
Egy szerető családban a gyermek a legfontosabb érték. Ha a gyermeknél súlyos betegséget találnak, a család 
addigi élete felborul. Az addig mindennaposnak hitt örömök eltűnnek a hétköznapokból. A szorongás, a félelem, a 
fájdalom lesz az élet középpontja. Ebben az élethelyzetben a gyermek testi-lelki fejlődése megtörik, kortársaival 
megszakad a kapcsolata, barátai csak nehezen értik meg. A betegség elfogadása, legyőzése sokkal könnyebben 
megy, ha van egy elfogadó vidám, szerető közeg, ahol a betegséggel kapcsolatos szorongások meghallgatásra 
találnak és fel is oldódnak. Erről szól a Bátor Tábor.    

Komplex terápiás rekreációs programokat kínál daganatos, cukorbeteg, krónikus ízületi gyulladással (JIA), 
valamint haemophiliával kezelt gyermekek és családjaik részére.  

Célunk, hogy táborozóink felfedezzék saját lehetőségeiket (és ne a korlátaikat), önbizalmuk, önértékelésük 
megnövekedjen, mindez hatással van állapotuk javulására is. A kihívások elfogadása, a nyitottság az új élményekre 
vezet ahhoz, hogy önmagukról alkotott képük pozitívan változik és képessé válnak az életükben jelentkező kihívások 

leküzdésére is. Ez a módszer terápiás eredménye, ami 
hosszú távú, gyakran állandósuló pozitív változásokat 

jelent a gyerekek életében. 

Legyen szó evezésről, lovaglásról, íjászatról, 
kézművességről, táncról, zenélésről, sportról, 
színjátszásról vagy magas-kötélpályás foglalkozásról, 
minden programunk  lényege, hogy a táborozók 
számára sikerélményt nyújtson, így segítse 
visszailleszkedésüket.  

„A Bátor Táborban visszatöltik azokat a pozitív 
energiákat, amiket a betegség eltüntet, levesz a 
gyerektől.” 

/Kristóf, 15 éves táborozó/    

Kiemelkedő figyelmet fordítunk a gyerekek testi és lelki biztonságára. Az egészségügyi biztonságukra a 
turnusok teljes ideje alatt szakorvosok és szakápolók vigyáznak a jól felszerelt, gyermekbarát orvosi épület 
segítségével. A mentális és a programok alatti fizikális biztonságot külön erre a célra kiválasztott és gondosan 
felkészített önkéntesek biztosítják. 

Nyáron gyerektáborok, ősszel és tavasszal hétvégi Családi, Testvér és Lélekmadár Táborok formájában 
szervezünk ingyenes programokat. Az egyes turnusokban mindig hasonló betegséggel élő és korosztályú gyermekek 
táboroznak együtt. A Testvér Táborok a beteg gyerekek és egészséges testvéreik, a Családi Táborok pedig az egész 
család számára kikapcsolódást és feltöltődést hoz, valamint a Lélekmadár Tábor akkor nyújt segítő kezet a családok 
felé, ha gyermekük az onkológiai betegség következtében elhunyt. 

A Bátor Tábor mind élményterápiás módszereit, mind pedig a gyerekekhez való hozzáállását tekintve Közép-

Európában egyedülálló kezdeményezés.  A Bátor Tábor a régió krónikus beteg gyerekeinek élményterápiás 
központja, hiszen a magyar gyerekek mellett szlovák, cseh, és lengyel gyerek is részesei lehetnek a megerősítő 
kalandoknak. 
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