Zpráva o konání letního dětského tábora v Borovnici u Vlašimi
7. – 21. července 2018

Letní tábory v Borovnici u Vlašimi, organizované nejprve Jednotou pro děti a mládež a poté
Ekumenickou sítí pro aktivity mladých, mají již téměř čtvrt století dlouhou tradici. Od počátku jsme
díky sponzorským darům mohli tábor nabízet i sociálně znevýhodněným rodinám. Tyto rodiny
známe buď z dřívějších projektů Ekumenické sítě (např. projekt vzdělávání sociálně
znevýhodněných mladých lidí, projekt pro romské ženy nebo se jedná o bývalé obyvatele Majáku)
nebo se děti tábora účastní již opakovaně, takže jejich situaci dobře známe.
V letošním roce z celkového počtu 21 účastníků (17 dětí ve věku od tří do čtrnácti let a 4
praktikanti ve věku 15 – 18 let) měly 3 děti slevu a 8 dětí mělo tábor plně hrazený. Dále
poskytujeme standardně slevu sourozencům z jedné rodiny.

Již třetím rokem na tábor přijímáme i předškolní děti, které tvoří samostatnou skupinku s vlastním
režimem.

Tábor zajišťovalo celkem 7 vedoucích, z toho byl jeden obyvatel Domova na půl cesty Maják.
Téma letošního tábora znělo: „Babylonské zajetí a návrat domů aneb Ezechiel, Daniel, Ezdráš a
Nehemjáš“. Probírali jsme tedy příběhy z uvedených biblických knih, k nimž byly pro děti
připraveny různé hry a soutěže. Více než vštípit dětem biblické znalosti se však snažíme této velmi
pestré a různorodé skupince, v níž převažují děti z nevěřících rodin, předávat obecné křesťanské
hodnoty. Snažíme se primárně netrestat, ale domlouvat, učit je vzájemnému naslouchání,
pomáhání slabším apod.
Program tábora byl jako vždy doplněn hrami na hřišti, vycházkami do lesa, koupáním v nedalekém
rybníce Valcha a vyrazili jsme i na dva celodenní výlety – do Pelhřimova a do Ledče nad Sázavou.
Těší nás, že v posledních letech se daří s některými dětmi a mladými lidmi, kteří se účastní našich
táborů, udržovat pravidelný kontakt i během roku – docházejí do NO Michle a ti starší se účastní
celocírkevního setkání mládeže a dalších aktivit.
Letošní tábor proběhl dobře a velice děkujeme za jeho stálou podporu. Náš dík také patří velmi
ochotnému panu správci objektu R. Kolmanovi.

