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A Kőbányai Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás értelmében a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2020. nyarán is megszervezte a Napközis Tábort és biztosította 

Balatonlellén a kedvezményes táboroztatás feltételeit valamint a „piac" igényeinek megfelelően a 
Kőrösiben a Kösziben és Újhegyi Közösségi Házunkban szaktáborokat bonyolítottunk le. 

A Napközis Táborban - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - idén is csak az étkezés térítési díját 

fizették meg az igénybe vevők, mely étkezési díjak megfelelnek az iskolai év közbeni díjaknak. Így a 

táborban sokan térítésmentesen, vagy 50 százalékos kedvezménnyel részesültek a tábor adta 

lehetőségben. A táblázatból kitűnik, milyen jelentős a kedvezményezettek száma. 

Az idei pandémiás helyzetre való tekintettel a tábor a szokásosnál is komolyabb előkészítést kívánt. 

A felfokozott érdeklődés miatt június elején egy előzetes felmérést végeztünk a kerület valamennyi 
iskolájában. Az eredmények biztosítottak minket arról, hogy bár várhatóan nagyobb létszámmal 
dolgozunk az idei táborban, de egy telephelyen is biztonsággal meg tudjuk majd szervezni azt. A 

tábor helyszíne így idén is a Janikovszky Éva Általános Iskola épülete és udvara maradt. 
Június 8-án előzetes egyezetető megbeszélésre hívtuk össze a majdani táborvezetőket, a 

táboroztatásban résztvevő védőnőket, valamint a BÁRKA és a RADAR munkatársait. A megbeszélés 
során egyeztettük a tábor személyzeti és műszaki hátterét, a szervezendő programokat, és a 

speciális járványügyi intézkedéseket is. 

A Janikovszky Éva Általános Iskolával, a Kelet Pesti Tankerülettel és a védőnőkkel egyeztetve 
elkészítettük a táborvezetők, a programszervezők, a felügyelő pedagógusok, a védőnők, valamint a 

háttérben dolgozó munkatársak: gazdasági ügyintézők, konyhások, takarítók, portások, műszaki 
ügyeletesek 9 heti beosztását, tartalékállománnyal együtt. A tábor első hetére minden szükséges 

berendezés, kerti bútor, technika, járványvédelmi felszerelés beszerzésre, kiszállításra, felszerelésre 
került. A járványhelyzet sok szempontból átalakította a korábbi gyakorlatot, ezért több rendkívüli 

intézkedést hoztunk: a táboroztatás valamennyi területén dolgozó munkatársunk részletes 
eligazítást kapott a speciális helyzetre való tekintettel, melyeknek betartása és betartatása a 

munkaköri kötelességük lett, az iskola területén fertőtlenítő eszközök kerültek kihelyezésre, a 

védőnői ellátmányt kiegészítettük megfelelő számú maszkkal, érintésmentes eszközökkel, végül a 
szülőket tájékoztattuk a foganatosított intézkedésekről. 
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