LETNÍ TÁBOR V BĚLČI
15. – 22. ČERVENCE 2017
Letošní letní táborový týden pro
klienty Centra Orion se nesl v duchu
relaxačním,

pohodovém

–

prostě

všichni účastníci se rázem ocitli v hotelu Hawaii v Bělči nad Orlicí.
Znalcům místního prostředí by se mohlo zdát, když by si prohlíželi
pořízené fotografie, že poznávají
prostory tábora J. A. Komenského, ale my všichni ostatní víme
své.  Byl to hotel Hawaii se vším
všudy

–

květinovými

věnci,

havajskými rytmy a tanečníky,
zajímavými animačními programy.
A

co

prožili?

všechno

během

týdne

Frisbeegolf, procházku

havajskou džunglí s opékáním pravých havajských špekáčků, vyjížďky
na lodičkách (plavčíci odvedli profesionální práci - počet převržených
lodí se udržel na nule a večer se již hosté hotelu vlnili na diskotéce).

Všichni si užili fotostezku – fotografické
zpracování zadaných témat (přepadení
turistů na Havaji, vodní sporty na Havaji
i relaxace pod palmou). To překonalo
všechna očekávání a večerní promítání
pořízených

záběrů

s

komentářem

účastníků budilo pravidelné salvy smíchu
všech hotelových hostů. 
Hosté také tvořili nefalšované
havajské amulety, a jelikož celý
týden

bylo

tropické

–

počasí

opravdu

nechyběly

vodní

soutěže a hry, střelecký soubor
s vodními pistolemi.
Tanec si oblíbili tak, že děvčata
nacvičila kouzelné vystoupení
tance hula a svým vystoupením
doslova odzbrojila pánské osazenstvo hotelu, které trénovalo bojový
tanec haka.
Nechyběla návštěva nedalekého velkoměsta, projížďka vláčkem a
návštěva cukráren s osvěžujícími nápoji a sladkostmi pro doplnění
energie na další pobyt.

Celý týden utekl jako voda, hosté hotelu Hawaii byli velice spokojeni
s prostředím i personálem a těší se,
že příští rok opět pojedou na další
výpravu 
A kolik osob se zúčastnilo tohoto
skvělého „wellnes pobytu“? 19 dětí a
mladých dospělých s různými druhy
postižení (z toho 8 vozíčkářů) a 15
dospělých jim zajišťovalo asistenci,
dopomoc a programy.
Díky těmto dospělákům si tak
mohli užít tento týden i ti, kteří
by opravdu sami nemohli bez
rodičů vyjet. Mohli prožít
pohodový týden ve společnosti
svých kamarádů, vrstevníků,
mohli se bavit a užívat si dle
svých přání. Za to patří všem
dospělým asistentům veliký dík.
Za jejich čas a stále dobrou náladu, za jejich vynalézavost, se kterou
hledali způsoby, jak umožnit všem táborníkům účastnit se
připravených aktivit, navzdory svému handicapu.

Letní tábor proběhl díky finanční podpoře poskytnuté z rozpočtu
Královéhradeckého kraje a také díky finančnímu daru od firmy
Federal -Mogul Friction Products, a.s.

