Bevezető
A Barretstown egy súlyos betegséggel küzdő gyermekek és családjaik részére
szervezett speciális tábor, amely élményterápiás programokat kínál a
résztvevőknek.
A Barretstownt 1944ben alapította Paul Newman, hollywoodi színész, és a connecticuti (USA) híres Hole
in the Wall Gang Campre mintázta. A kiváló orvosi felügyelet segít a daganatos és hasonló betegségekkel
küzdő gyermekeknek megfeledkezni a betegségről, megtanulni szórakozni, és újraépíteni önbizalmukat és
önértékelésüket. Programjaink az írországi gyönyörű Wicklow hegyek lábánál fekvő meseszerű kastélyban
kerülnek megrendezésre. A Barretstown sokkal több, mint egy vakáció  nyári gyermektáboraink, valamint
a tavaszi és őszi családi hétvégéink egy gondosan megtervezett élményterápia pszichoszociális támogató
programjai.
Programjainkat gondosan képzett ‘cara’k felügyelik (a cara a ‘barát’ szó ír megfelelője), akik segítik a
gyermekeket, tinédzsereket és fiatal felnőtteket (kisgyermekkortól 17 éves korig) abban, hogy
visszanyerjék önbizalmukat és önértékelésüket egy biztonságos környezetben.
Kikhez szólunk?
A Barretstownba Írországból, az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, és számos európai
országból érkeznek gyermekek, akiket különféle betegségekkel diagnosztizáltak. Jelenleg 120 gyermek
vesz részt minden egyes nyári táborban. A Családi táborok 22 családnak kínálnak részvételt egyszerre.
Mi alapján döntjük el, ki vehet részt a Barretstown táborokban?
Bevezettünk egy orvosi kritérium rendszert, amelynek minden táborozónak/családnak meg kell felelnie.
Barretstown Betegség Kritériumok
Gyermekkori rákos megbetegedés
Hematológiával kapcsolatos megbetegedés
Immunhiányos megbetegedés
(kizárólag Írország)
Nefrológiai megbetegedés
Reumatológiai megbetegedés
Bőrgyógyászati megbetegedés
Gasztroenterológiai megbetegedés
Ideggyógyászati megbetegedés
Endokrinológiai megbetegedés
Hogyan lehet jelentkezni a Barretstown táborokra?
Amikor egy gyermek/család jelentkezik a Baretstown táborba, kap(nak) egy Fizikai Vizsgálati lapot,
amelyet ki kell tölteniük. Ezt a lapot ezután továbbítaniuk kell a Családi Kapcsolattartó Osztálynak (Family
Liaison Department), akik együttműködve a Klinikai Ápolási Vezetővel megállapítják, hogy a gyermek
megfelele a kritériumoknak. Amint a nyomtatványok elfogadásra kerülnek, a gyermek/család meghívót
kap a táborba, illetve néhány fennmaradó adminisztratív munka befejezésére.
Barretstown programok

A Barretstown egy holisztikus megközelítést alkalmaz programjaiban, felismerve a súlyos betegségek
családra gyakorolt hatását. Programjaink magukba foglalják a testvérek és a család számára szervezett,
valamint a gyásszal kapcsolatos táborokat.
Táboraink
A Barretstown tavasszal és ősszel hétvégéket szervez a családoknak, ahol a mindennapos igényeket
kielégítve a pihenésre, a szórakozásra, és a családi együttlétre tudnak koncentrálni a résztvevők. Nyáron
speciális programokat szervezünk egyes korcsoportoknak, biztosítva azt, hogy az igényeiknek leginkább
megfelelő tevékenységekben vesznek részt, miközben a gyerekek, tinédzserek és fiatal felnőttek
elvegyülhetnek saját korosztályukban.
Családi tábor
A családi táborok családok számára kínálnak olyan támogató környezetet, amelyben minőségi időt tudnak
eltölteni; mindezt olyan orvosi segítség mellett, amely bármikor a segítségükre siet, ha a gyermekük orvosi
ellátásra szorul. A családi hétvégi táborok tavasszal és ősszel kerülnek megrendezésre.
Nyári tábor
A nyári táborok olyan, speciálisan megszervezett programok, amelyeken súlyos betegséggel küzdő
gyermekek és tinédzserek vehetnek részt szórakoztató programokban, valamint találkozhatnak más európai
és amerikai sorstársaikkal. Ezekben a táborokban a szülők nem vesznek részt.
A nyári tábor június és augusztus között zajlik. A következő országokból érkeznek résztvevők:
Spanyolország, Németország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Lengyelország, Magyarország, Dánia,
Svédország, Ciprus, Görögország, Olaszország, Oroszország és Írország.
Nyári Testvér Tábor
Ez egy 6 napos tábor azok részére, akiknek testvére (kisgyermektől 17 éves korig) súlyos betegségben
szenved, vagy felépülőben van. A tábor nyár közepén kerül megrendezésre, 5 és 17 év közötti spanyol,
német, görög, svéd, brit és ír testvérek részére.
Tábor Testvérpároknak
Ebben a táborban a testvérpárok együtt vehetnek részt a Barretstown hétvégi táborban. Ez a lehetőség
jelenleg 7 és 17 év közötti ír és brit gyermekek számára elérhető.
Gyászoló Családok Tábora
Ezek a hétvégék olyan családoknak kívánnak segíteni a gyász feldolgozásában, akik nemrég veszítették el
súlyos betegségben szenvedő gyermeküket (kisgyermektől 17 éves korig). Olyan támogató környezetet
teremtünk, amelyben a család minőségi időt tud együtt tölteni, ahol támogatásra lelnek, megoszthatják a
veszteség megtapasztalatását, és megtalálják a továbbvezető utat.
Ezek a hétvégék tavasszal és ősszel kerülnek megrendezésre. Legalább 20 család vesz részt minden egyes
hétvégén. A családok 3 táborban vesznek részt 18 hónap leforgása alatt.
Kórházi szolgálat
Jelenleg Írországban és az Egyesült Királságban működik a Kórházi szolgálat programunk, amely a
súlyosan beteg gyermekek számára vonzó, feljettségi szintjüknek megfelelő, egyedi és kreatív
tevékenységek segítségével hoz vidámságot. Ezt a programot is a Barretstown személyzete és önkéntesei

vezetik, célja a gyermekek a kórházi ellátás során felmerülő szorongásának csökkentése.

Válaszok a Barretstownnal kapcsolatos
kérdésekre
Mi történik Barretstownban?
Élményterápiás programunk széles körű tevékenységeket kínál a táborozók számára. Minden tevékenység
során a táborozók kiválaszthatják a maguknak megfelelő résztvételi szintet. Példaként említhető a lovaglás,
kézművesség, kreatív írás, kenuzás, halászat, drámakör, zene, és még sorolhatnánk. A napot a fiúklányok
vegyes csoportokban töltik. Az azonos korú és nemű gyermekek kényelmes, otthonos kunyhókban laknak,
és fürdőszobával ellátott hálókban alszanak. Az étkezések során a gyermekek a lakótársaikkal ülnek a
tágas étkezőben, ahol minden esetben egészséges ételek széles választékát kínáljuk. Az esték során
különleges programokat szervezünk, mint például karnevált, vagy kabaré estet.
Biztonságos környezet a gyermekeknek Barretstown?
Teljes mértékben! Barretstownban a biztonság az első! Kiemelkedő figyelmet fordítunk a gyerekek testi és
lelki biztonságára. Napi 24 órás orvosi szolgálatot biztosítunk, ahol gyermek onkológiában gyakorlott
orvosok és ápolók segítenek. Minden helyszín különleges figyelemmel került kialakításra, biztosítva a
megközelíthetőséget és biztonságot. Minden tevékenység során két gyermekre legalább egy gondosan
felkészített ‘cara’ jut.
Mennyibe kerül a részvétel Barretstownban?
Minden programunkon való részvétel ingyenes. Működésünk adományokra alapul, munkaerőnk önkéntes
alapon segít.
Mikor zajlanak a programok?
Nyári programjaink júniustól augusztusig zajlanak, a gyermekeket egész Európából várjuk. Családi
táborainkat tavasszal és ősszel rendezzük meg.
Mi az az Élményterápia?
A barretstowni élményterápia a szórakozásra alapul. A gyermekek különböző szintű kihívások közül
választhatnak a programok során, miközben arra szorgalmazzuk őket, hogy olyan kihívást válasszanak,
amely fejlődésüket segíti. A fókuszt az együttműködésre, a bátorításra, valamint a versenyszellem helyett
az egymás segítésére helyezzük. Az önkéntesek a nap folyamán segítenek a gyermekeknek abban, hogy
felismerjék saját sikerüket, lehetőségüket az önbizalom, önértékelés, függetlenség és barátság
kiteljesedésére. A folyamat minden lépése szórakoztató, és a gyermekek és családjaik úgy profitálnak a
legtöbbet, ha teljesen elkötelezik magukat a kihívásoknak.
Ki vigyáz a gyermekemre?
A barretstowni személyzet az ún ‘cara’kból áll, amley ír nyelven barátot jelent. Ez az elnevezés nem is
lehetne találóbb. A ‘cara’k több nyelven beszélő önkéntesek és a világ minden tájáról érkeznek,
tapasztalataik, empátiájuk és energiájuk miatt választjuk ki őket. A barretstowni kiválasztási folyamat
nagyon szigorú, amely intenzív csoportos és egyéni elbeszélgetéseket, valamint referencia és hatósági
ellenőrzéseket foglal magába. Az önkéntesek intenzív tréningen vesznek részt, amely a gyermekápolás

fontos alapjait, valamint olyan fontos szempontokat helyez előtérbe, mint a biztonság, kultutális
érzékenység, figyelmes hallgatás és különböző élményterápiás technikák. Mivel legalább egy ‘Cara’ jut
kettő gyermek felügyeletére, a táborozók sosem kerülnek távol egy jólképzett, és megértő
baráttól.
Hol laknak a gyermekek/családok?
Minden gyermek saját korosztályának és nemének megfelelő mintegy hét másik gyermekkel lakik egy
kunyhóban. Általában két különböző nemzetiségű táborozó lakik egy kunyhóban. Minden kunyhóbanban
legalább négy segítő tartózkodik a gyermekekkel, akik közül legalább kettő tud segíteni a fordításban.
Ágynemű és törölköző a helyszínen rendelkezésre áll, valamint mosoda szolgálat is igénybe vehető. Ami a
családokat illeti, egy kunyhóban két családot szállásolunk el, mindkettőnek külön hálóteret és fürdőszobát
biztosítva, és minden kunyhóban tartozik egy közös társalgó tér is.
Vigyünk pénzt a táborba?
Mivel a barretstowni programok helyben zajlanak, nincs szükség pénzre a táborozás során.
Csupán a Családi tábor során nyitjuk meg boltunkat, ahol a szülők Barretstown pulcsit és egyéb
ruhadarabokat vásárolhatnak.
Milyen jellegűek az étkezések?
A gyermekek, családok és a személyzet részére is tápláló és gyermekbarát étkezéseket és snackeket
kínálunk. Az étkezdében mindenki együtt eszik, mindig széles választékban kapható meleg és hideg étel.
Kérjük, a jelentkezési lapon jelezzék az esetleges speciális étrendi követelményeiket. A családi hétvégék
során a családok együtt étkeznek.
Felvehetem a kapcsolatot a gyermekemmel a Nyári tábor ideje alatt?
A szülők és gyermekeik közötti közvetlen kapcsolatfelvételt kifejezetten ellenezzük a táborozás ideje alatt,
kivételt csak a sürgős esetek jelentenek. Ez ugyanis a módja annak, hogy a gyermek beilleszkedjen az új
környezetbe. A szülők bármikor kapcsolatba léphetnek a Családi Kapcsolattartó Osztállyal, akik minden
kérdésben rendelkezésre állnak, és tájékoztatják a szülőket a gyermekük állapotáról. Kérjük, tekintsék meg
a 9. oldalon található mobil szabályainkat.
Hogyan kommunikálnak egymással a különböző országból érkező gyerekek?
Minden országból képzett, angolul folyékonyan beszélő tolmácsok fordítanak a gyerekek és a személyzet
között az egész tábor ideje alatt.
Mi történik a táborba érkezés előtt?
A sikeres regisztráció után minden gyermek/család kap egy meghívót, illetve egy jelentkezési űrlapot. A
jelentkezési űrlapon kért adatok segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy teljes biztonságban és vidámsággal
teljen a tábor. Ha gyermekének bármilyen különleges segítségre lenne szüksége, például mozgási vagy
egyéb problémák, kérem ezt egyértelműen jelezze a jelentkezési lapon, és természetesen megtesszük a
szükséges lépéseket.
Ki szervezi a táborba utazást?
Az Európai Családi Együttműködés Csapatunk szorosan együttműködik minden országban a helyi
Barretstown munkatársakkal az utazási és egyéb intéznivalók kapcsán. Nyáron minden gyermek teljesen

ingyen utazik a táborba. Irányelvünk szerint legalább két kísérő felügyeli legfeljebb öt gyermek utazását,
míg a táborba érnek.
Ha gyermeke Írországon kívüli országból érkezik a táborba, egy kísérőnk vagy koordinátorunk körülbelül
10 nappal az indulás előtt lép kapcsolatba Önökkel, hogy egyeztesse a találkozót a reptéren két órával a
repülőgép indulása előtt. A kísérő biztosítja a repülőjegyet, valamint a gyermek útlevelére is felügyel,
amennyiben szükséges, akár a tábor ideje alatt is.
A dublini reptéren egy Barretstown munkatárs fogadja a gyerekeket és kísérőiket az érkezési csarnokban,
majd elkíséri őket a táborba. Barretstown körülbelül egy órányira található a reptértől.
Ha gyermeke Írországból érkezik a táborba, a legnagyobb gyermekkórházakban található pickup
találkozóhelyek vehetők igénybe Dublinban. Ezzel kapcsolatban minden részletes adat ovlasható a
jelentkezési űrlapon beleértve egy térképpel, ha Ön szállítja gyermekét a táborba. Barretstown nem vállal
felelősséget abban az esetben, ha gyermeke egyedül, tömegközlekedéssel jut el a pickup találkozóhelyre.

Programok:
Rengeteg lehetőség közül választhatnak a gyerekek, ízelítőként alább sorolunk fel
néhányat:
 Színjátszás
 Képzőművészetek
Zene
Képzelet Állomás
Horgászat
Íjászat
Kenu
Hegymászás
Lovaglás

Mit is hozzak a táborba?
Az alábbi lista a szükséges ruházatot és kellékeket tartalmazza a nyári táborozáshoz. Érdemes a ruhákat
és a személyes kellékeket névvel megjelölni (ez jóval egyszerűbbé teszi az elveszett tárgyak
tulajdonosának megtalálását).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Saját gyógyszer, amennyiben szükséges
Fehérnemű
Zokni
Alvóruha
Fogkrém és fogkefe
Szappan és sampon
Női intim higiéniai termékek
Pólók
Rövidnadrágok
Farmer/melegítő/hosszúnadrág
2 pár sportcipő
Gumicsizma
Esőkabát
Meleg dzseki/kabát
Pulóver
Hajszárító

Családi hétvégékre kisgyermekekkel:
● Babaétel
● Pelenka
Barretstown az alábbiakat biztosítja:
●
●

Lepedő, törölköző, párna, minden étkezés, snack, éjjeli lámpa, kiságy, gyerekszékek
Mosógép szintén biztosított, amennyiben szükséges

Barretstown nem javasolja a mélykivágású felső, rövid szoknya, magassarkú, illetve nagyon bő
nadrág viselését, mert ezek nem alkalmasok a tábori programokhoz.
Mivel az időjárás meglehetősen változékony, javasoljuk a hideg és esős időre is a felkészülést. Kérjük,
hogy tartsák be a csomag súlykorlátozásokat, mivel Barretstown nem vállal felelősséget az esetleges extra
csomag illetékért.
Gyógyszerkészlet
Az Egészségügyi Központ biztosítja a legfontosabb egészségügyi készletet, ennek ellenére a saját
gyógyszereik biztosításért a táborozók felelősek.

Nem szükséges a táborban
Pénz: Mivel minden program a Barretstown területén ingyenesen érhető el, nincsen szükség pénzre a
táborban.
A családi táborok ideje alatt nyílik csak meg a Barretstown bolt, ahol a szülők igény szerint Barretstown
kapucnis pulcsit vagy egyéb kiegészítőket vásárolhatnak.
Értéktárgyak: javasoljuk, hogy a gyerekek és családjuk ne hozzanak semmilyen értéktárgyat a táborba.
Rádiók és Ipodok elérhetők a tábor területén, ha a gyerekeknek/családjuknak zenére van szüksége.
Fürdőruha: fürdőruha nem szükséges, mivel nincsen úszómedence a tábor területén.
A táborban nem megengedett elemek listája:
● Elektronikus játékok
● Laptopok
● Alkohol
● Illegális drogok
● Cigaretta (Felnőttek számára a családi táborok alatt elérhető dohányzásra kijelölt terület)
● Kések/éles tárgyak vagy bármilyen fegyver
● Háziállatok
A mobiltelefonok érkezéskor összegyűjtésre kerülnek, és az indulás napjáig tárolják őket. Barretstown nem
vállal felelősséget a tábor területén elveszített vagy ellopott tárgyakért.
Elveszett tárgyak: Időnként előfordulhat, hogy a táborozók a táborban felejtik személyes tárgyaikat.
Természetesen mindent megteszünk azért, hogy a táborozók minden személyes kellékükkel együtt
induljanak haza, amikkel érkeztek. Amennyiben valamilyen személyes kellék mégis a tábor területén
marad, a következő lépéseket tesszük:
Ha valamilyen értékes tárgyat találunk, pl. pénztárca, mobiltelefon, fényképezőgép, szemüveg, kulcsok,
gyógyszer stb. mindent megteszünk azért, hogy a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lépjünk az
illetékes családdal, illetve megszervezzük a csomag postai úton történő küldését vagy begyűjtését.
Az egyéb tárgyakat (pl. pulóverek, sálak, cipők, kabátok, vizespalackok, könyvek, jegyzetfüzetek)
igyekszünk azonosítani, és azokat névjeggyel ellátva elraktározni a tábor területén. Ha gyermeke elveszített
valamit, kérjük írjon nekünk a familyliaisondepartment@barretstsown.org email címen és megszervezzük
az elküldést, azonban ezeknél a kellékeknél Barretstown nem fedezi a postaköltséget.
Minden elveszett és megtalált tárgyat a táborozási idény végéig őrzünk meg. Amennyiben a tárgyak
tulajdonosa nem jelentkezik addig, ezeket jótékonysági célra ajánljuk fel.
Barretstown nem vállal felelősséget semmilyen a tábor területére hozott tárgyért.

Barretstown szabályzat
Minden gyereknek és családjának kötelező betartani irányelveinket Barretstown területén, hogy minden
táborozónk és önkéntesünk számára nagyszerű élményt biztosíthassunk.
Mobiltelefonra vonatkozó irányelv
A táborozás ideje alatt a gyerekek nem tarthatják maguknál mobiltelefonjaikat a következő okokból:
 Próbáljuk elkerülni, hogy elveszítsék telefonjukat.
 Próbáljuk elkerülni, hogy kár érje a telefonjukat.
 Számos telefonnal lehet fényképet, videót készíteni, és azokat feltölteni az internetre.
 Számos specializált program során szükség van a gyerekek teljes figyelmére (pl. lovaglás, kötélmászás,
íjászat), és a mobiltelefonok elterelhetik figyelmüket.
A mobiltelefonokat az egészségügyi központban őrizzük a tábor végéig, és a hazainduláskor kapják meg
ezeket a gyerekek.
Honvágy
Több gyermek számára a tábor lesz az első alkalom, amikor otthonuktól távol vannak, ezért teljesen
érthető, hogy néhányuknak hiányozhatnak szüleik, illetve barátaik. A célünk egy olyan baráti, támogató
környezet biztosítása, amiben a gyerekek önként beszélhetnek érzéseikről, és ahol támogatjuk őket
honvágyuk kezelésében. Képeslapokat, leveleket írhatnak a gyerekek, beszélhetnek érzéseikről az
önkéntesekkel, kiemeljük a számukra legizgalmasabb programokat, hogy elterelje figyelmüket a
honvágyról. Valamint szintén segíthet, ha a táborozó elhozza például kedvenc kispárnáját, kedvenc
mackóját, mesekönyvét, családi fényképét stb. a táborba.
Ha szükséges, a személyzet természetesen kapcsolatba lép a szülővel/gyámmal további tanácsért, hogy
gyermeküknek ne hiányozzon annyira otthona.
Tapasztalataink szerint néhány szülő biztosítja gyermekét már a táborozás előtt arról, hogy azonnal értük
jönnek, amint hiányozna otthonuk. Ebben az esetben a gyermek túlságosan hajlik arra, hogy éljen ezzel a
lépéssel, és nem annyira nyitott arra, hogy a fent leírt, hatékony módszer szerint együttműködjön. Emiatt
szeretnénk kérni a szülőket/gyámokat, hogy készítsék fel előre gyermeküket a külön töltött időre. Kérjük
ne feledjék, hogy a tábori csapat természetesen azonnal kapcsolatba lép a szülővel/gyámmal, ha a bevált
módszerek esetleg nem működnének.

Barretstown Táborozó Rendszabály
A táborozók az alábbiak betartására kötelesek:
● A tábor területén szigorúan tilos az alkohol, illegális kábítószerek és cigaretta használata. A családi
táborok során van dohányzásra kijelölt hely.
● A fizikai erőszak nem megengedett. Ebbe beletartozik az ütlegelés, lökdősés, csípkedés, harapás
stb.
● A megfélemlítés semmilyen formája nem megengedett. Ebbe beletartozik a csúfolódás,
káromkodás, lekezelő szóhasználat stb.
● A biztonságuk érdekében, illetve, hogy a gyerekek teljes figyelemmel tudjanak résztvenni a
programban és barátságokat kötni, a mobiltelefon használata nem engedélyezett a tábor területén.
Ha a gyerekek a mobiltelefonjukkal érkeznek, a mobiltelefonokat az egészségügyi központban
őrizzük a tábor végéig, és a hazainduláskor kapják meg ezeket a gyerekek.
● Az tábori kunyhókban minden táborozó személyes tárgyait, alvási szokásait stb. tiszteletben kell
tartani.
● A személyzet felügyeli a tábort, és a táborozók kötelesek jelezni a személyzetnek, hol
tartózkodnak.
● A vandalizmus és a tábori épületek megrongálása tilos.
A rendszabály megszegése az egyes programokból való kizárást, illetve a tábor elhagyására való
kötelezést vonhatja maga után.
Kommunikációs Szabályzat
Barretstownban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a táborozók és a személyzet között egyedi, bizalmas
viszony alakuljon ki a tábor ideje alatt. A kapcsolattartást ennek ellenére nem javasoljuk folytatni a tábor
befejeztével  beleértve a közösségi oldalakon történő kommunikációt. A tábori személyzet egy
többlépcsős kiválasztási és tréning folyamaton jut keresztül, és felügyelet alatt dolgozik a tábor ideje alatt,
hogy biztosítsuk professzionális és megfelelő viselkedésüket. Nem javasoljuk a táboron kívül történő
kapcsolattartást, mivel nem tudunk felelősséget vállalni viselkedésükért a szerződésük lejártával.
Kérjük a szülőket/gyámokat arra, hogy felelősségteljesen ellenőrizzék gyermekük kapcsolattartását a többi
táborozóval, és esetlegesen a tábori személyzettel.

Barretstown Egészségügyi Adatok

A tábor területén elérhető egy teljesen felszerelt egészségügyi központ gyermekgyógyászati
szakemberekkel.
Miképp biztosított a gyerekek orvosi ellátása?
Az egészségügyi csapat felügyeli a gyerekek orvosa által javasolt egészségügyi előírásokat. Az
egészségügyi központ szorosan együttműködik a dublini Our Lady’s Gyermekkórházzal, ami csupán 40
percnyire található a tábor területétől. A kórház hematológiai és onkológiai osztályának minden irányelvét
és protokollját betartjuk.
A táborba való érkezéskor minden gyerek meglátogatja az egészégügyi központot és találkozik az orvosi
csapat egy tagjával. A kezelés alatt nem álló gyerekeket a nővéri személyzet fogadja, míg a kezelés alatt
álló gyerekek az önkéntes orvosok egyike látja el egy nővérrel együtt. A táborozó gyógyszereit a
Barretstown Gyógyszeradminisztrációs Listába veszik fel, amit a kijelölt doktor felügyel és ír alá.
A gyógyszereket az egészségügyi központban tartjuk, amit a nővérek osztanak szét a megfelelő
időpontokban (általában étkezéskor és lefekvés előtt). A kezelés alatt álló gyerekeknek szükséges
gyógyszeiket az eredeti csomagban hozni, illetve a kezelésükhöz szükséges bármilyen egyéb kelléket
szintén.
Kiből áll az orvosi csapat?
A Barettstown egészségügyi csapat a Klinikai Ápoló Menedzserből, Vezető Ápolóból és Orvosi
Igazgatóból áll. Spanyol, angol, magyar és és egyéb nemzetiségű önkéntes orvosok és nővérek egészítik ki
a csapatot minden nyári tábor alatt. A csapat két orvosból (amelyikből az egyik gyermekgyógyász) és
három vagy négy gyermekgyógyászati ápolóból áll.
Orvosi űrlapok
Létfontosságú, hogy az orvosi papírokon megadott adatok helyesek és olvashatók legyenek, mivel ezek
alapján dolgozik az orvosi csapat. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt bocsássák rendelkezésünkre,
hogy a gyerekeknek biztonságos és élménygazdag táborozást biztosítsunk.
Mi a teendő, ha az előírt gyógyszerezés megváltozott a jelentkezési lap elküldése óta?
Ha megváltozott a gyermek gyógyszerezése, szükséges a jelentkezési laphoz csatolt ‘Arrival Upon
Update’ csatolmány kitöltése, és eljuttatása a táborba a gyerekek érkezésekor. A gyerekek fogadásánál
minden orvosi űrlapot ellenőriznek, köztük természetesen az érkezési update űrlapot is.

Varázslatos pillanatok

A két legjobb élmény az életemben az a 10 nap, amit a táborban töltöttem, és amikor véget ért a
kezelésem.  14 éves táborozó, Írország
Óriási köszönet mindenkinek, amiért életünk egyik legjobb hétvégéjét adták nekünk, és mert
megmutatták mennyi jóság lakozik még az emberekben. Nagyon köszönjük.  Táborozó, Írország
A tábori látogatásom kinyitotta a szemem, hogy mások hogyan élik meg küzdelmüket a súlyos
betegségekkel. Az egyik legjobb dolog volt, amit taníthattak nekem: átlagos tinédzser vagyok, nem
számít, hogy beteg vagy sem. Sok köszönet a fantasztikus élményért.  Táborozó, Egyesült
Királyság
A legjobb nap a táborban június 15.e volt, és azt hiszem ez volt életem legboldogabb napja is
egyben. Kötélmászás! Nem hittem benne, hogy fel tudok mászni, de sikerült, és csodálatos volt.
Csodálatos élmény volt, és sohasem fogom elfelejteni.  Táborozó, Lengyelország
Úgy érzem, hogy egészséges vagyok, minden lehetséges az életben és bármilyen akadályt le tudok
küzdeni.  Táborozó, Oroszország

Egy nap a táborban!
8:00 Ébresztő / Programok a korai ébredőknek
9:00 Reggeli
10:00 Kunyhótakarítás
10:30 Programok  szabadidős tevékenység (általában kettő)
13:00 Ebéd
14:00 Pihenő
15:00 Programok  szabadidős tevékenység (általában kettő)
17:30 Kunyhó
18:00 Vacsora
19:30 Esti program
21:00 Esti gyülekező a kunyhókban
22:00 Beszélgetés
22:30 Lámpaoltás
Emlékeztető: kérjük vegye figyelembe, hogy a napirend attól függően változik, hogy a Nyári,
Fiatal Felnőtt Tábor vagy a Családi Tábor programjában vesznek részt, illetve a résztvevők
átlagéletkora szintén változtathatja a napirendet.

Jelentkezés a Barretstown táborba

Látogassa meg honlapunkat – www.barretstown.org – további információért, illetve a helyi
Barretstown elérhetőségért. Ha Írország vagy az Egyesült Királyság területéről jelentkezik, lépjen
kapcsolatba a Családi Együttműködési Csapattal közvetlenül, akik minden szükséges
információval rendelkezésére állnak a jelentkezés kapcsán. További információ:
Telefon: +353 (0) 45 863147 vagy + 353 (0) 45 863130
Email: familyliaisondepartment@barretstsown.org
Látogassa meg :www.barretstown.org
Írjon a következő címre: Family Liaison Team,
Barretstown Castle,
Ballymore Eustace,
Co. Kildare,
Ireland.
Kövesssen minket a Facebookon is: www.facebook.com/Barretstown
További információ a táborról a YouTubeon:
www.youtube.com/Barretstown

