
 

 
 

 
 

 
                                                            
 

   

 

TÁBORI FELHÍVÁS  

 

 

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS A FICE EUROPE 

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI CSEREPROGRAMJA – „VIDEO PERSPECTIVES” CÍMMEL   

 Zamárdi, 2017. szeptember 11-17.  

                  

 Az egyhetes táborban – amely kapcsolódik az Esztergomban 2017. szeptember 18-án és 19-

én megrendezendő nemzetközi gyermekvédelmi konferenciához – 26 fiatal vehet részt 

Európa különböző országaiból. A résztvevőknek alkalmuk lesz a filmkészítés eszközeivel a 

nemzetközi konferencia alábbi főbb témáit feldolgozni: 

o migráció 

o utógondozás és jövőépítés 

o fiatalok és a kábítószer-függés 

o fogyatékkal élő fiatalok kihívásai 

 a filmkészítés mesterségét elsajátítani, profikkal forgatni és saját filmet készíteni 

 kreatív önkifejezés 

 más fiatalokkal megosztani a tapasztalatokat nemzetközi környezetben  

 más kultúrákat megismerni 

 az elkészült kisfilmeket az esztergomi nemzetközi konferencián bemutatni 

Helyszín: 

 

 8621 Zamárdi, Knézich Károly utca 1. (ami azt jelenti, hogy lesz alkalom a nehéz munka után 

egy kis strandolásra, lazításra is! ) 

  



 

 
 

 
 

 
                                                            
 

 

Résztvevő országok: 

 

 Magyarország és további 4 európai ország 

 

Célcsoport: 

 

 10 magyar fiatal, illetve országonként további 4 fő (plusz kísérők) 

 18 és 25 közötti utógondozott fiatalok 

 személyes gyermekvédelmi tapasztalattal rendelkező fiatalok 

 külön szeretettel várjuk a fogyatékossággal élő fiatalokat 

 bevándorlási tapasztalatokkal rendelkező fiatalokat bátorítunk a jelentkezésre 

 angolul jól kommunikáló fiatalok 

 minden csoporttal egy csoportvezető felnőttet/szakembert várunk 

Bemutatkozás a nemzetközi konferencián: 

 minden ország csoportja kiválaszt egy szószólót, aki képviseli őket és az elkészített filmet 

Esztergomban. Magyarországról 1 vagy 2 fiatal utógondozott vesz majd részt az esztergomi 

konferencián – 2017. szeptember 19-ig  

Csoportvezetők: 

 részt vesznek a felkészítő találkozón Zamárdiban, 2017. augusztus 29-30-án és a táborban 

szeptember 11-17-ig 

 jól kommunikálnak angol nyelven 

 az elsődleges kontaktszemélyek a résztvevő fiatalok számára 

 elkísérik a fiatalokat Magyarországra és vissza 

 rendszeresen vezetnek csoportmegbeszéléseket a saját résztvevőikkel, mindig elérhetőek 

számukra és felelősek értük 

 aktívan részt vesznek minden napközbeni programban és az esti vezetői megbeszéléseken 

Szállás: 

 minden szállással, napi 3 étkezéssel és kirándulásokkal járó költségeket a szervezők állnak 

 a szállás hivatalos oldala: https://udules.szgyf.gov.hu/?page_id=1673  

Tábori jelentkezés ezen a linken: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1P-2Eu9Yi3k50BB7DaQVCD5aD11x-OYAd7xxofM-

50X8/prefill 

 

https://udules.szgyf.gov.hu/?page_id=1673
https://docs.google.com/forms/d/1P-2Eu9Yi3k50BB7DaQVCD5aD11x-OYAd7xxofM-50X8/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1P-2Eu9Yi3k50BB7DaQVCD5aD11x-OYAd7xxofM-50X8/prefill

