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Kedves Szülők! 
 

Az Egy Másik Út Tanácsadó és Terápiás Központ egy hetes intenzív terápiás foglalkozást („tábort”) 

szervez a felsős korosztálynak. Az intenzív csoportterápia célja a gyermekek szociális és 

kommunikációs készségeinek kibontakoztatása, és a mindennapi társas élethez szükséges szociális 

kogníció fejlesztése autizmus spektrum zavar-specifikus kognitív-viselkedésterápiás eszközök 

segítségével. 

A felsős tábor különlegessége, hogy a nappali foglalkozások mellett csütörtökre egész napos 

programokat tervezünk, ami azt jelenti, hogy a résztvevő gyermekek az EMÚ-ban töltik a csütörtök 

éjszakát, és másnap, pénteken mennek haza. Ez a megoldás a rugalmasságot, az alkalmazkodó 

képességet és az együttműködést célzott fejleszteni, ezen kívül olyan közösségi élményt nyújt, ami 

jó alapja lehet a további csoportmunkának. Az együtt töltött négy nap és egy éjszaka során nagy 

hangsúlyt fordítunk a gyermekek önállóságának bátorítására, ami számos területen fontos alapját 

jelenti fejlődésüknek. A közös foglalkozások, programok megszervezése, a saját idő beosztása, a 

feladatok elvégzésére vonatkozó felelősségtudat erősödése a közös cél érdekében mind a tábor 

kiemelt témái közé tartoznak. 

 

A tábor céljai szempontjából az alábbi területek kiemelkedők: 

 kortársakkal való együttműködés, közös tevékenység 

 a közös tevékenység önálló megtervezése, közös megszervezése 

 a szabadidő eltöltésének megszervezése 

 másokkal való megfelelő kapcsolatteremtés, fenntartás és elutasítás 

 szabálytartás 

 frusztráció tolerancia fokozása 

 étkezés szociális szabályainak gyakorlása 

 a társakkal való együttműködés fejlesztése 

A tábor dátuma: 2013.07.23-26. 
Időpont: 9:00-14:00 (kivéve csütörtökön) 
 

A tábor díja: 30.000 Ft (+ 1500 Ft az 5 napi ebéd), amit legkésőbb július 10-ig kérünk befizetni. 

A tábori részvétel lemondására a szokásos keretek között van lehetőség, mely feltételek a tábor 
teljes időtartamára értendőnk.  

Két közös étkezést tervezünk, melyből az ebédet mi biztosítjuk, tízórait, kérjük, küldjenek a 

gyermekekkel. 
 
  



A tábor lemondási feltételei: 

 
Életszervezési ok (szokásos EMÚ-s keretek): 

 ha egy héttel korábban szólnak (vagy még előbb), akkor az adott tábori nap díját 
jóváírjuk, visszatérítjük. 

 ha 48 órával korábban (de egy héten belül) történik, akkor az adott nap díjának felét írjuk 

jóvá, térítjük vissza. 
 ha két napon belül történik a lemondás, vagy nem jelzik a lemondást, az adott nap díját 

nem áll módunkban jóváírni, visszatéríteni. 

Betegség esetén: 

 ha a tábort a gyermek betegség miatt nem tudja elkezdeni, később még csatlakozhat, de 
a tábor vezetőjével szükséges egyeztetni erről. 

 ha a betegséget két nappal korábban jelzik, az adott nap díját jóváírjuk, visszatérítjük. 

 ha a betegséget két napon belül jelzik, az adott nap díjának felét tudjuk jóváírni, 
visszatéríteni. 

 ha a hiányzást nem jelzik, az adott nap díját nem áll módunkban jóváírni, visszatéríteni 

Jelentkezés:  

● Gyimesi Nóra, gyógypedagógus hallgató (emu.gyimesinora@gmail.com, +36308448917) 

● Kálmán Zsófia, művészet- és szocioterapeuta hallgató (emu.kalmanzsofia@gmail.com, +3620 450 

9766) 

Részvételi szándékukat, kérjük, jelezzék a tábor vezetőinek a fenti e-mail címeken legkésőbb 
06.30-ig. Akik ezt már szóban megtették, kérjük, erősítsék meg írásban is.  
 

A csoportlétszám korlátozott. Amennyiben eléri a jelentkezők száma a felső határt, várólistára 
kerülnek, mely lemondás esetén lehetőséget biztosít a részvételre. 
 

Várjuk Önöket! 
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