
Staňte sa partnerom školského programu, ktorý 
pomáha s návratom dlhodobo chorých detí do 
tried. Spoločne školákom pomôžeme chápať a 
prijímať inakosť, trénovať empatiu a posilniť 
kamarátstva. Vytvoríme prostredie, v ktorom sa 
dieťa po návrate z náročnej liečby bude cítiť 
vítané.

www.batortabor.org/sk

Staňte sa partnerom nadácie Bátor Tábor

http://www.batortabor.org/sk


Nadácia Bátor Tábor patrí do SeriousFun 
Children’s Network, medzinárodnej 
siete táborov zážitkovej terapie pre vážne 
choré deti, ktorú založil Paul Newman.
Sme regionálna nezisková organizácia, 
ktorá pomáha chronicky chorým deťom 
na Slovensku, v Maďarsku, Českej 
republike a Poľsku.
Od roku 2001 poskytujeme bezplatne 
tábory zážitkovej terapie, nemocničné 
programy a online programy, ktoré 
pomáhajú meniť životy detí.
Máme vyše 20-ročnú odbornú skúsenosť 
v oblasti duševného zdravia: s pomocou 
viac ako 1 000 dobrovoľníkov vraciame 
odvahu viac ako 3 000 deťom a ich 
rodinným príslušníkom ročne.

Kto sme?

https://seriousfun.org/


Školský program
Už vyše 20 rokov vraciame vážne chorým deťom 
sebavedomie a podporujeme ich duševné zdravie 
prostredníctvom táborov zážitkovej terapie a 
nemocničných programov.
V roku 2022 prinášame liečivé princípy zážitkovej 
terapie aj do škôl. Potrebujeme však aj vašu pomoc!



Dlhodobá liečba dieťa ovplyvňuje ešte dlho po tom, 
ako opustí svoju nemocničnú izbu. Návrat do školy je 
často náročný a frustrujúci.

Čo zažíva dieťa po izolácii a komplikovanej liečbe pri 
návrate do svojej triedy?

• Vyčlenenie z kolektívu. Liečba vážneho ochorenia 
môže trvať aj rok, dva. Kým dieťa trávi čas v 
nemocnici, jeho spolužiaci prežívajú spoločné 
chvíle v triede, na výletoch, či ihriskách. Choré 
dieťa na dlhú dobu vypadne zo spoločných 
zážitkov a kolektívu, cíti sa ako outsider.

• Fyziologické zmeny. Aj po úspešnej liečbe dieťaťu 
často zostávajú viditeľné známky ochorenia.

• Zhoršenie sa v učení.

Vznik programu



Naša sesterská organizácia Barretstown pred piatimi
rokmi spustila v Írsku program pre školy, ktorý
detským pacientom v procese ich reintegrácie
pomáhal. Ich aktivity sa stretli s obrovskou
vlnou pozitívnej odozvy.

Náš vlastný prieskum z r. 2019 medzi školami, rodičmi
a detskými absolventmi našich programov ukázal,
že pomocná ruka pri návrate do škôl je mimoriadne
potrebná aj na Slovensku. Odozva od učiteľov, žiakov
a ich rodičov bola nesmierne vysoká a potvrdila, že
deti v tomto ohľade podporu potrebujú.

Inšpirovaní a vyškolení odborníkmi z Barretstown, sme 
preto v roku 2021 spustili pilotný školský program na 
Slovensku.

Vznik programu

https://www.barretstown.org/


Školský podporný program nadácie 
Bátor Tábor je projekt zameraný na 
pomoc pri reintegrácii chorých detí do 
triedneho kolektívu. 
Cieľom nášho školského podporného 
programu je vytvoriť a posilniť 
bezpečnú a navzájom sa podporujúcu 
triednu komunitu, ktorej sú deti radi 
súčasťou. 
Pomáhame chronicky chorým deťom 
a ich spolužiakom hovoriť o chorobe 
bez zábran, dozvedieť sa o nej 
relevantné informácie a opäť k sebe 
nájsť cestu. 
Nejde len o triedny program, ale o 
komplexný program, do ktorého 
zahŕňame všetkých relevantných 
účastníkov: choré deti, ich rodičov, 
spolužiakov a učiteľov.

Školský program



Okrem priamej terapeutickej podpory 
chorých detí, vzdelávame aj ich 
spolužiakov a dávame komunite novú 
inšpiráciu. Reintegráciu dieťaťa 
podporujeme tým, že mu dávame 
nástroje na spoluprácu, zvládanie 
konfliktov a posilnenie sebadôvery. 
Zaoberáme sa výzvami, ktorým deti čelia 
každý deň: šikanovanie, izolácia, citová 
deprivácia, ako aj ďalšími ťažkosťami, 
ktoré prináša vážna choroba. Trieda sa 
stáva komunitou, v ktorej sa deti cítia v 
bezpečí a cenení.
Program je vždy prispôsobovaný triede 
na mieru. Predchádza mu rozhovor s 
triednym učiteľom, ako aj s rodičmi 
chorého dieťaťa.
Program uskutočňujeme pre prvý aj 
druhý stupeň základných škôl. Na prvom 
stupni používame pri znázornení v rámci 
programu aj bábky.

Priebeh programu



Plán
V roku 2022 bude do programu zapojených celkovo 9 tried zo škôl z celého Slovenska. Triedy 
sú vyberané na základe diskusie s nemocnicou (Klinika detskej hematológie a onkológie), 
školami a rodičmi. Spoločne nájdeme deti, ktoré sa vracajú po absolvovaní liečby do školy.
V roku 2021 prebehol pilotný program v triede na Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Jahodná, ktorú navštevuje žiak s diabetom.

Štruktúra programu

1. Rozhovor s triednym učiteľom, 
nasledovaný rozhovorom s 
rodičmi chorého dieťaťa. 
Diskusia ako s učiteľom, tak s 
rodičmi, je veľmi 
dôležitou súčasťou prípravy 
programu. Zabezpečujeme tak, že 
každý program sa zameriava na 
potreby triedy pri reintegrácii 
chorého dieťaťa, ktoré sa musí 
cítiť počas celého programu 
pokojne a v bezpečí.

2. Počas prvej návštevy triedy sa 
zameriavame na bližšie informácie 
o chorobe, ktorú dieťa prekonalo a 
zdieľanie informácií vhodnou 
formou so žiakmi. Vytvára sa 
bezpečné a otvorené prostredie.

3. Druhá návšteva školy nasleduje 
cca o 3 týždne. Zameriava sa na 
dynamiku a interakcie v 
rámci triedneho kolektívu –
pozorujeme ich zmeny, vývoj 
a efekty programu v triede.

4. Nadácia Bátor Tábor zostáva 
poradcom a partnerom pre 
učiteľov a školy nielen počas 
celého trvania programu, ale aj po 
jeho skončení.

Naším dlhodobým cieľom je 
vytvoriť platformu, vďaka ktorej by 
si učitelia s odborníkmi, ale aj 
medzi sebou, vymieňali rady ako 
pracovať s kolektívom, ktorého 
súčasťou je dieťa so závažnou 
diagnózou.



Web & Newsletter

Logo spoločnosti 
umiestnené na webovej 
stránke BT v sekcii Partneri 
a v sekcii školský program
Logo spoločnosti 
umiestnené v newsletteri
min. 2x / rok

Facebook stránka Bátor 
Tábor Slovakia má 
približne 1200 likes, 
dosahuje mesačný 
reach 12k.
Min. 5 postov s 
označením spoločnosti 
ako partnerom 
školského programu

Sociálne siete Tlačené a online
materiály

Materiály publikované 
v súvislosti so 
školským programom 
budú označené 
logom partnera

Dobrovoľnícke príležitosti 
pre zamestnancov

Po absolvovaní školenia 
10. a 11. septembra 2022 
sa aj vaši zamestnanci 
môžu stať súčasťou 
terapeutických 
programov nadácie 
Bátor Tábor ako 
dobrovoľníci 
v školskom programe

Ako výhradnému partnerovi Školského programu vám ponúkame 
zmienku vo všetkých informačných a propagačných materiáloch 
programu, v tlačenej podobe aj online. Na platformách, frekvencii a 
konkrétnych formuláciách sa s vami radi dohodneme.

Partnerstvo



Cena exkluzívneho partnerstva školského programu zahŕňa
nákup potrebného materiálu, cestovné, mzdy, náklady na
administratívu, komunikáciu a propagáciu.

Je pre vás navrhnutá cena privysoká? Ak by ste napriek tomu radi
pomohli, či už nižším príspevkom, službami alebo vybavením,
neváhajte nás osloviť. V prípade potreby sa radi dohodneme aj na
iných formách spolupráce a propagácie vašej spoločnosti.

20 000 €

Finančná podpora
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