OBÓZ PRZYGODOWY W OŚRODKU W URLACH
DLA OJCÓW Z SYNAMI W WIEKU 12-16 LAT
„OJCOSTWO NA MAXA”

ZNACZENIE RELACJI OJCA Z DZIECKIEM
Nie można przecenić znaczenia ojca dla dziecka. Ojciec
jest kimś, kto daje życie, dom, kluczyki do samochodu (…);
jest kimś, kto stwarza dzieciom warunki bezpieczeństwa;
jest drogowskazem idąc w życiu o jeden krok przed
dzieckiem; jest strażnikiem domowej radości. Dla wielu
mężczyzn spełnianie roli ojca na miarę potrzeb dziecka
jest trudne do pogodzenia z karierą zawodową
i szeregiem innych zobowiązań. A przecież czas
dzieciństwa i dorastania dziecka jest momentem
decydującym o przyszłości dzieci, w którym ojciec jest
potrzebny, by wprowadzić syna w
znaczenie męskości, by potwierdzić córce
istotę jej kobiecości. Ani wiek, ani kolejne
stopnie egzaminów szkolnych nie kształtują
tak, jak doświadczenie i charakter nabyte
w rodzinie.

Zapraszamy do Ośrodka Caritas w Urlach

ZAPRASZAMY DO URLI

na obóz przygodowy „Ojcostwo na Maxa”

Terminy

Obóz przygodowy „Ojcostwo na Maxa” daje
okazję ojcom i synom w wieku 12-16 lat na
wspólne przeżycie przygody w terenie, w
którym inteligencją, sprawnością i siłą woli
wspólnie stawić będą musieli czoła
survivalowym wyzwaniom. Będzie to
jednocześnie czas integracji, wzmacniania
więzi, szukania wspólnego języka i
współpracy w warunkach zmagania się z
zadaniami. Przede wszystkim będzie to czas
pogodnej zabawy i survival’owej przygody
nad brzegiem Jeziora Łańskiego.

Założenia programu
 Ojciec i syn wspólnie poznają nowe treści, wzmacniają
zdolność wzajemnego słuchania, otwartą komunikację,
odkrywanie siebie;
 Ojciec, w konstrukcji programu, jako lider zespołu, wzmacnia
pozycję bohatera i autorytetu;
 Ojciec zapewnia dziecku bezpieczeństwo w zmiennych
i trudnych okolicznościach;
 Pedagogika przygody pozwala odkrywać dziecku znaczenie
współdziałania i kreatywności;
 Dziecko podczas zajęć uzyskuje potwierdzenie swojej
sprawczości, sprawności, inteligencji i wyjątkowości w
obecności ojca.

ELEMENTY PROGRAMU

„Ojcostwo na Maxa”
I blok zadań:
- Pokonywanie trudnego terenu;
- Budowanie schronienia z różnych
materiałów;
- Wykonywanie łuku - strzelanie do celu;
- Techniki rozpalania ogniska;
- Budowanie przeprawy;
- Sposoby oczyszczania wody;
- Sposoby transportowania poszkodowanego
w terenie leśnym;
- Przygotowanie pożywienia.
II blok zadań:
- Tor sprawnościowy na orientację;
- Strzelanie z łuku;
- Strzelanie z broni Air Soft Gun;
- Rzut granatem-atrapą;
- budowanie schronienia w lesie;
- Odzyskiwanie wody;
- Używanie krzesiwa

OŚRODEK ZAPEWNIA
 Profesjonalną opiekę
instruktorów survivalu;
 Konwersatorium
na rozpoczęcie i zakończenie
programu na temat relacji między
ojcem a dzieckiem;
 Nocleg i wyżywienie;
 Wręczenie Dyplomów
uczestnictwa.

ZAJĘCIA TRWAJĄ: Piątek godz. 19.00 – Niedziela godz. 14.00

