ALŽBĚTINY TÁBORY
DĚTI JSOU NA PRVNÍM MÍSTĚ!
NADACE ERZSÉBET
ALŽBĚTINY TÁBORY jsou největším táborovým programem Maďarska, který od roku
2016 uskutečňuje Nadace „Erzsébet (Alžběta) pro děti Karpatské pánve“ s církevním
zázemím jako veřejný úkol podle zákona o Alžbětině programu.
Díky podpoře maďarské vlády pořádá Nadace mnohé tábory a četné programy pro děti po
celý rok. V roce 2016 se zúčastnilo programů Alžbětiných táborů, více než kdy jindy, téměř
90 tisíc žáků, letos toto číslo překročí 100 tisíc. Do Alžbětiných táborů přijelo letos celkem
více než 2000 účastníků z Podkarpatské Rusi, Ukrajiny, Sedmihradska, Horních zemí a
Dolních zemí.
Ať už se jedná o zachování tradic, sport, způsob života, kulturu, oblast umění či věd: děti
čeká široká nabídka programů a rok co rok čím dál víc možností, zážitků čekajících na
objevení.

OPRAVDOVÉ DĚTSKÉ FESTIVALY, STOVKY ZÁŽITKŮ
„Jakmile jsme překročili práh tábora, uvolnila jsem se. Cítila jsem, že jsem na dobrém
místě a budu obklopena dobrými lidmi.“ (Napsugár SARLÓS, 14 letá tábornice)
Děti se mohou zúčastnit Zážitkových táborů nebo školních výletů v Alžbětiných táborech na
břehu Balatonu, v obcích Zánka a Fonyódliget na jaře, v létě a na podzim, Nadace dále
pořádá v létě Denní Alžbětiny tábory na několika stovkách míst země. V zimě pak Nadace
zajišťuje vánoční programy: tisíce dětí se mohou zúčastnit slavnostních představení v
Budapešti.
SPOLEČNOST, BEZPEČNOST, PÉČE, ŠANCE
Do táborů se lze přihlásit v rámci soutěže, žáci se programů účastňují bezplatně a je také
zajištěné jejich celodenní stravování. Nadace pečuje také o tělesné i duševní zdraví dětí
pomocí odborníků, nepřetržité pohotovostní služby dětských lékařů a záchranné služby.
Nadace Erzsébet (Alžběta) věnuje zvláštní pozornost táboření dětí se speciální vzdělávací
potřebou, žijících s vadou, vrozeným srdečním respektive revmatickým onemocněním,
zotavujících se z nádorových onemocnění, zápasících s poruchami zažívání, hluchých a

nedoslýchavých, trpících popáleninami a endokrinní poruchou. K Alžbětiným táborům
patří i Uzdravovací tábory, které se uskutečňují pomocí spolupracovníků na
partnerských táborových místech Nadace, v Zalaszabar a Tihany.
Letní zážitkové tábory
Jarní a podzimní školní výlety
Alžbětin tábor Zánka, Alžbětin tábor Fonyódliget
Letní denní Alžbětiny tábory
Uskutečňují se celostátně blízko bydliště dětí
Ozdravné tábory
Zalaszabar, Tihany
Alžbětiny vánoce
Akce v hlavním městě, slavnostní události kulturní a zábavné

KONTAKTY:
Nadace „Erzsébet (Alžběta) pro děti Karpatské pánve“
1134 Budapest, Váci út 35. VII. poschodí
www.erzsebettaborok.hu
www.facebook.com/erzsebettaborok
E-mail: info@erzsebettaborok.hu
Telefon: 06-1-445-0215

