
MAGYAR MÁLTAI LOVAGOK SZÖVETSÉGE

KORÁBBI TÁBOROK
Korábban voltak már táborok Ausztriában, Németországban, 
Lengyelországban és az Egyesült Királyságban. Magyarország 
2012-ben rendezte a Nemzetközi Máltai Tábort. A résztvevőknek 
lehetősége volt arra, hogy kajakozzanak, lovagoljanak, kisrepülővel 
repüljenek, búvárkodjanak és szélcsatornában repüljenek. A világ 
több, mint 20 országából utaznak delegációk, hogy részt vegyenek 
a táborban. A  mozgássérült, fogyatékkal élő fiatalokat a hasonló 
korú önkéntes segítők 24-órás ellátásban részesítik. A táborokban 
az együtt töltött idő alatt életre szóló barátságok születnek.

MIT IS JELENT A NEMZETKÖZI MÁLTAI TÁBOR A MOZGÁSSÉRÜLT, FOGYATÉKKAL ÉLŐ FIATALOK SZÁMÁRA?
1983 óta a Máltai Lovagrend tagjai minden évben más országban fogadják a Nemzetközi Tábor résztvevőit. Több, mint 500 hasonló korú 
fiatal találkozik a világ minden tájáról. A résztvevők egy része különféle fogyatékkal élő fiatal, valamint  önkéntes segítők, akikkel együtt 
élnek egy hétig, ezalatt barátságok szövődnek, és különleges élményeket osztanak meg egymással. Ezeknek a fiataloknak egy hetes gazdag 
programot kínálunk különféle tevékenységekkel, workshopokkal és élményekkel. Ez a varázslatos táborozás nagyon különleges élményt 
nyújt, és hatása van a sérült fiatalokra és a segítőikre is. A fogyatékkal élő fiataloknak a tábor több, mint egy kis kikapcsolódás a megszokott 
hétköznapokból. Ez egy lehetőség, hogy lássák a világot és inspirálódjanak ezáltal.

A TÁBOR CÉLJA
Célunk, hogy ledöntsük a fogyatékkal élő emberek képességeivel 
kapcsolatos előítéleteket. A fogyatékkal élő résztvevők, a segítők és 
az alkalmazottak is 18 és 35 év közöttiek, így könnyű barátságokat 
kötni, a legmegfelelőbb eseményeket és tevékenységeket 
megszervezni, a résztvevők különféle képességeit javítani és elérni, 
hogy együtt jól érezzék magukat. Barátságok a nyelvi és kulturális 
korlátokon keresztül is kovácsolódnak. Olyan nyaralást szeretnénk  
nyújtani, amit sohasem fognak elfelejteni.

N E M Z E T K Ö Z I  I F J Ú S Á G I  M O Z G Á S S É R Ü LT  N Y Á R I  T Á B O R
A SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND ÉS A NEMZETI SZÖVETSÉGEI SZERVEZÉSÉBEN

A SZERVEZŐK
A magyar csoport római útját közösen szervezi a Magyar Máltai Lovagrend és jótékonysági szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 
mely egy független civil szervezet és Magyarország egyik legnagyobb jótékonysági egyesülete. A Máltai Szeretetszolgálatot jótékonysági 
szervezetként alapították azért, hogy segítse a rászorulókat, különösképpen a betegeket, öregeket, sérülteket, hátrányos helyzetűeket, 
hajléktalanokat, menekülteket, zarándokokat és a természeti katasztrófák és konfliktusok áldozatait Magyarországon és a Kárpát-
medencében. A Szeretetszolgálat szociálpolitikai stratégiát és javaslatokat fejlesztett ki olyan fontos témákban, amelyeket korábban nem 
emeltek ki sem nemzeti, sem nemzetközi szinten.

A MAGYAR RÉSZTVEVŐK
A Magyar Máltai Lovagrend képviseletében az egész országból 
tíz magyar mozgássérült, fogyatékkal élő fiatal és kísérője utazik 
Rómába, ahol egyhetes gondtalan nyaralásban lesz részük. Ezalatt 
a résztvevő sérült fiatalok szülei vagy más gondozó családtagjai is 
mentesülnek az egész éves szolgálat terhei alól.
További információ a 2022-es nemzetközi táborról a következő 
linken található:

http://www.maltacamp2022.it/

Tétel Összeg

Részvételi díj (teljes ellátással: €420/fő x 20) €8,400
Utazási költség (utazás Budapest - Róma és vissza, 
biztosítási költség, extrák: kb. €390/fő)

€7,800

Egészségügyi eszközök (magánjellegű higiénia     
termékek, orvosi segédeszközök, etc.)

€2,400

Összesen €18,600

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

A TÁBOR MAGYAR RÉSZTVEVŐINEK KÖLTSÉGVETÉSE  2022

RÓMA, 2022. július 30. - augusztus 6.

1014 BUDAPEST, FORTUNA UTCA 10.    E-MAIL: MMLSZ@MALTAI.HU 

Amennyiben szeretné támogatni programjainkat, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot


