Warszawa, dn. 11 lutego 2019 r.

Wolontariat dla personelu medycznego na obozie Bátor Tábor

Bator Tabor (Obóz Odwagi) to obóz, na którym wykorzystujemy unikalną metodę terapii
rekreacyjnej dla dzieci z chorobami przewlekłymi. Mogą one uczestniczyć w obozie same
lub ze swoimi rodzinami, aby wracać do zdrowia, odzyskać pewność siebie oraz
odbudować poczucie własnej wartości poprzez specjalnie zaplanowane zajęcia. Wszystko
to możemy realizować dzięki pomocy około 1000 przeszkolonych wolontariuszy. Śmiało
możemy powiedzieć, że to doświadczenie zmienia nie tylko życie dziecka, ale także
wolontariusza. To niezwykła radość patrzeć, jak dzieci otwierają się i cieszą obozem
razem z nami.
Rocznie około 70-osobowy personel medyczny (głównie pediatrzy, rezydenci pediatrii i
pielęgniarki pediatryczne, dietetycy oraz fizjoterapeuci) dba o to, aby obóz odbywał się
w bezpiecznych z medycznego punktu widzenia warunkach. Z tego względu szukamy
osób wykonujących zawody medyczne, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi.
Doświadczenie w dziedzinie onkologii dziecięcej nie jest wymagane, ale jest mile widziane.
Zgłoszenia na nasze obozy letnie przyjmujemy do dnia 17 marca.
Fundacja Bátor Tábor organizuje obozy od marca do listopada i przeprowadza dwie
międzynarodowe sesje. W dniach 19-26 lipca obozowicze z Czech i Słowacji mogą zdobyć
nowe doświadczenia, które zmienią ich życie, zaś obozowicze z Polski mogą wracać do
zdrowia poprzez zabawę na kolejnym obozie, który odbędzie się w dniach 16-23 sierpnia.
Podczas naszych międzynarodowych sesji opiekujemy się dziećmi z chorobami
nowotworowymi.
Opiekun medyczny (cimbora) - wolontariusz odgrywa ważną rolę w życiu obozowym. W 2018
r. ponad 70 takich osób pomagało fundacji.
Podczas tygodnia obozowego cimborowie mogą stać się naocznymi świadkami pozytywnych
efektów terapii poprzez zabawę: doświadczyć w jaki sposób dzieci coraz bardziej się otwierają,
jak rośnie ich poczucie własnej wartości lub jak zmienia się ich stosunek do choroby. W trakcie
pracy opiekunowie medyczni mogą uczestniczyć w programach razem z dziećmi. W ten
sposób mogą zobaczyć, jak działa terapia rekreacją, a także być częścią zabawy.
Jakie są plusy bycia wolontariuszem poza pracą w radosnym środowisku? Zapewniamy pełne
zakwaterowanie i wyżywienie, pokrywamy koszty podróży. Nasi wolontariusze doświadczają
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pracy w grupach w międzynarodowym środowisku, mogą ćwiczyć swoje umiejętności
językowe, poszerzyć swoją wiedzę w zakresie terapii poprzez rekreację jako metodzie
psychologicznej oraz nawiązać nowe kontakty zawodowe/towarzyskie.
Sesje:
18-27 lipca – Międzynarodowa sesja dla dzieci z Czech i Słowacji – wymagana biegła
znajomość języka węgierskiego lub czeskiego bądź słowackiego; język angielski w stopniu
komunikatywnym mile widziany.
16-23 sierpnia – Międzynarodowa sesja dla dzieci z Polski – wymagana biegła znajomość
języka polskiego oraz angielskiego w stopniu komunikatywnym.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplikuj jako opiekun medyczny - wolontariusz:
https://batortabor.microsoftcrmportals.com/en-US/
Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/516763425485381/permalink/531261357368921/

Kontakt
Orsolya Gudor dr.,
o.gudor@batortabor.hu
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Volunteering as a health care professional at Bátor Tábor
Bator Tabor is a camp program using the unique method of recreational therapy for
children with chronic diseases. They come to the camp alone or with their families to heal,
to regain self-confidence, build back their self-esteem through specifically designed
activities. All this can come true with the help of about a 1000 trained volunteers. We are
confident to say that this experience changes not only the life of the child but also the
volunteer’s. It is fun to see how the kids open up and enjoy the camp program along with
us.
Annually about 70 health care professionals (mainly pediatricians, pediatric residents
and pediatric nurses, dietitians and physical therapists) are making sure this happens in
a medically safe setting. Therefore we are looking for those health care specialists, who
have worked with children. Experience in pediatric oncology is not a condition but an
advantage. We accept applications for our summer camps until the 17th of March.

Bátor Tábor organizes camps from March till November and has 2 international sessions.
Between July 19-26th Slovak and Czech campers can get the life-changing experiences,
between 16-23rd of August Polish children can get the opportunity to recover by fun. In our
international camps we cater for children with malignant diseases.
Medical ’cimbora’ (volunteering buddies) have an important role in camp life. In 2018, more
than 70 people with such roles were helping the foundation.
During the camp week, medical buddies (cimbora) can become eye-witnesses of the positive
effects of fun therapy: how the children become more and more extrovert, how their self-esteem
starts growing or how their attitude towards their illness changes. While working, these health
care professionals can participate in the programs together with the children. This way it is
possible to witness how the program works and also to be part of the fun.
What is the advantage of becoming a volunteer other than working in a happy environment?
We offer full accommodation and board, pay for the travel expenses. Our volunteers experience
to work in an international environment in a team, can practice their foreign language skills,
can learn more about recreational therapy as a psychological method, and can find new
professional/personal connections.
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Sessions:
Jul 18-27 – International Session for Czech and Slovak children – fluent Hungarian or fluent
Czech or Slovak, conversational English is a plus
Aug 14-24 – International Session for Polish children – at least basic conversational English
and fluent Polish
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Applying as a healthcare buddy:
https://batortabor.microsoftcrmportals.com/en-US/
Facebook event:
https://www.facebook.com/events/516763425485381/permalink/531261357368921/

Contact
Orsolya Gudor dr.,
o.gudor@batortabor.hu
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