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számára

Tisztelt Polgármester Asszony

lÚrl

A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti

és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat a
tapolcai járás településein biztosít szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat.

Ellátási területünk

a

gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében Ábrahámhegy,
Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonhenye, Balatonrendes, Hegymagas

Hegyesd, .Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút,Kisapáti, Kővágóörs,

Köveskál,
Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salföldo Sáska, Szentbékkálla,
Taliándörögd, Vigántpetend, Szigliget.

Gyermekjóléti Szolgálatunk munkatársai rendszeresen végeznek preventív
tevékenységeket az ellátási területünkön élő gyermekek tészéreveszélyeztetettségük
megelőzése érdekében.E munka keretében aktívan részt váIlalunk a hátrányos helyzetű

gyermekek szabadidő szervezésében kirándulások, játszőházak valamint preventív célú
előadások lebon,vol ításával.

Az áItalunk ellátott gyermekek többsége olyan családban nevelődik, ahol többszörösen
hátrányos helyzetben vannak a kortársaikkal szemben. Annak ellenére, hogy a térségben élnek
nem, vagy csak kis mértékbenismerik az őket körülvevő kömyezetet. Sajnos a legtöbbjüknek

-

anyagi források hiányaban- még iskolai látogatások során sem sikerül eljutniuk ezehe a
helyekre.

Intézményünk az idei nyáron negyedik alkalommal szervez a nyétri szünidőben egy
A táborozások során együttműködő parlnereink segítségévelszínes és
gazdag programot tudtunk kínálni hátrányos helyzetű gyermekek részére.

hetes napközis tábort.

2016 évben is sikerült nyári tábor1 szerveznünk, július hónapban 1 hetes, igényes
progíamsofozattal igyekeztünk a gyerekek kedvére tenni, szabadidejük hasznos tartalmas
eltöltéséről gondoskodni, hogy a szőrakozás mellett néhány hasznos, új információval
gazdagodjanak.

A programsorozat első napján az ábrahémhegyi kilátóba és a strandra vitttik el a gyerekeket, a
helyi önkormányzat jóvoltából ezt térítésmentesentehettiik meg, több olyan gyermekkel,
akiknek ezen kívül nerrr nyílik alkalmuk Balatoni frirdőzésre, strandlátogatásra. Második napon
a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola, ,,Csicsói erdészhán"-ban töltöttiink el egy színes,
értékesprogamokkal teli napot, ahol meleg étkezéstbiztosítottak számunkra. A harmadik
napot Szigliget településen töltöttük el, többek között a Szigligeti várat csodálhattuk meg és
járhattuk végig tédtésmentesen,majd a délutánt ismét a strandon töltöttük, szintén
térítésrnentesen.A negyedik napon a települések által felajánlott összegből megvalósult egy

lűttenberger Kálnrán Növény- és VadasParkban,
Úlyet a gyerrnekek nagyon élveztek. A 2aI6. évi nyári tábor zárő napjan, a TaPolcai
it{oiiban égy rajzfilmvetítésre vihettük a gyerekeket, ezt szintén tédtésmentesen a Tapolca
xft. jóvoltaból tehettük ffi€g, majd délután a Wass Albert KÖnlvtár és MÚzeum
egész napos kir,ándulás és élrrrérrytúraa

gyermekrészlegén hallgathattunk mesét és vehettünk részt kézműves foglalkozáson. Minden
náp biztosítottr_rrrk ebédet/ uzsonnát és rrregfelelő rrrerrnyiségű folyadékot a gyerekeknek.
Ahhoz, hogy ezt a néhány napos tábort megtendezhessük, sok segítségetkaptunk, a fent
ernlített intézmények ,rr.il"tt,- h.tyi vállalkozóktól a napi hideg élelem beszerzések
tekintetében, az illetékességi területünkön talállrató telepÜlések pénzbeli- és természetbeni
támogatásával a felmerülő költségek renclezése érdekében,valamint az érintett telepÜlések
falugorrdnoki szolgálataitól a gyermekek szállításának megoldás ában.

A

támogatóink álta1 nyújtott segítségrrekköszönlrető eI7, az ellátási területÜnkÖn élŐ
gyerrnekek koziil a leginkább lrátrányos helyzetberr elő gyernrekeknek sikerült élményekben
vehessenek résá.
§áraug,irrgyenes lelretőséget biztosítarri ana, hogy szervezett,,nyaraláson"

Ennek folytatásaként az idei évben 2a77. júrlius hónapban szeretnénk az áItalutk
ellátott telepiilései<en éló lrátrárryos helyzetti gyermekek részéteaz eddigiekhez hasonlÓ nYári
élményeketszerezni.

Szolgálatunk pérrzügyi felÉételeinern teszik lehetővé a szabadidős programok
jelentős
rnértékűfinanszíiozását, ezért azza| a kérésselfordulok ÖnhÖzo hogY
-Szotgátatunk
által szervezett progranrot szíveskedjenhozzájárulásával támogatni.

Tisztelettel kérem Önt, amennyiben támogatásra érdemesnek találja IntézménYÜnk
szabadidő szervezés teténvégzettnrunk-áját, és anyagi lehetőségei engedik, Úgy kérem, hogY
támogatásárő12OI7. május 30. napjáig intézményünket tájékoztatni szíveskedjen.
Segítő együttműködésében b:zv a, kérjük kérelmünk pozitív elbírálását.

Tapolca, 2017. március 2.
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