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A TÁBOR IDŐPONTJA: 

2021. JÚNIUS 16 .  SZERDA -  JÚNIUS 18. PÉNTEK

"Őszi Fény" Alapítvány

Az “Őszi Fény” Alapítvány 2006-ban alakult az alsómocsoládi Őszi Fény
Idősek Otthonában élő nyugdíjasok hozzátartozóinak
kezdeményezésére. A szervezet elsősorban a bentlakók testi, lelki,
szellemi és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint az idősek
otthonának fejlesztésére jött létre.

Idősgondozásban dolgozók rekreációs tábora

Az "Őszi Fény Alapítvány pályázatot ír ki azoknak az

idősgondozásban dolgozóknak, akik úgy érzik, hogy testi, lelki,

mentális egészségüknek jót tenne egy 3 napos kikapcsolódás,

feltöltődés a festői szépségű Baranya megyei kis faluban,

Alsómocsoládon.
 

Az Alapítvány tevékenységének célcsoportját az időskorúak képezik,
azonban az ő jóllétük elengedhetetlen a velük foglalkozók, őket ellátó
és gondozó dolgozók jólléte nélkül. Ezért jelen pályázattal az
idősgondozásban dolgozók rekreációjához szeretnénk hozzájárulni.

Ezzel a gesztussal szeretnénk megbecsülésünket kifejezni és
elismerni azt az erőn felüli munkát, melyet a pandémiás

időszakban időseinkért, szeretteinkért végeznek.



Pályázati
kiírás

Részvételi feltételek

A pályázaton bárki indulhat, aki

idősotthonban dolgozik, bármilyen

munkakörben és igazolni tudja Covid

védettségét

A pályázaton való indulás feltétele az

online, vagy papír alapú pályázati űrlap

kitöltése és beküldése 2021. május 25-

ig, valamint a regisztrációs díj

átutalása. 

A 3 napos programot most jelképes

regisztrációs díjért kínáljuk! 

A regisztrációs díj 12.000 Ft, mely

összeget az Alapítvány visszatéríti

azoknak, akik nem kerülnek be a

nyertes pályázók közé.

A támogatás tartalmazza a szállás

költségeit 2 éjszakára az Alsómocsoládi

Vendégházban, 4 ágyas szobákban,

étkezést szerda ebédtől péntek ebédig,

valamint a programok költségeit. Az

utazást a pályázónak egyénileg, saját

költségén kell megoldania.

2021. június 16. szerda

12.00-13.00: Érkezés

13.00-14.00: Ebéd

14.00-16.00: Ismerkedési, közösségépítő

délután

16.00-18.00: Őszi Fény Idősek Otthona jó

gyakorlatainak helyszíni megismerése 

18.00-19.00: Vacsora

19.00 órától: Faluséta
 

2021. június 17. csütörtök

7.30-8.30: Fakultatív reggeli gyakorlatok

08.30-9.30: Reggeli

09.30-13.00: Csoportfoglalkozások

13.00-14.00: Ebéd, kvízjáték nyereménnyel

14.00-17.30: Csoportfoglalkozások

17.30-18.30: Tóparti élmények

18:.30-21.00: Kemencés vacsora
  

2021. június 18. péntek

7.30-8.30: Fakultatív reggeli gyakorlatok

08.30-09.30: Reggeli

09.30-12.30: Közösségi rekreáció 

12.30-13.30: Ebéd

13.30 órától: Hazautazás

Tervezett program

Részletes program a Pályázati kiírás
1.sz. mellékletében



A pályázat tartalma
A pályázatot online, vagy papír alapon is be lehet nyújtani. 
A 12.000 Ft regisztrációs díjat az "Őszi Fény" Alapítvány 71800123-
11120690 számú bankszámlájára kérjük átutalni a pályázat beadási
határidejéig a "Rekreációs tábor - NÉV" közlemény megjelölésével.

A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK KÖZÜL A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
30 NYERTES PÁLYÁZÓT VÁLASZT KI,  AKIK RÉSZT VEHETNEK

A TÁMOGATOTT TÁBORBAN

a pályázó nevét és elérhetőségeit

a munkahelye nevét, az intézmény vagy szervezet rövid bemutatását,

a pályázó munkakörét, feladatait és egyéni motivációit

hogyan élte meg a Covid időszakot eddig

hogyan hasznosítaná a megszerzett tudást egyéni és intézményi

szinten, mit gondol, mit adna hozzá a részvétel a saját életéhez.

A pályázatban kérjük megadni



Pályázati űrlap
Az online űrlap elérhetősége:

https://forms.gle/SuczzAiRimj9bWmM9

A papír alapú űrlap a Pályázati kiírás

3.sz. mellékletét képezi

2021. május 25. Pályázat benyújtása,
postára adása és a  regisztrációs díj
befizetése

2021.június 1. Bíráló bizottság
döntése

2021. június 2. Nyertes pályázók
kiértesítése

2021. június 4.  A részvételi szándék
visszaigazolása, a védettségi igazolás
bemutatása

2021. június 14. Nem nyertes pályázók
részére a regisztrációs díj
visszafizetése

2021. június 16.- 18. Tábor
megvalósítása

Bővebb információ a pályázattal
kapcsolatban:

 

Zagyva Gabriella koordinátor
+36-70/7758418
zagyva.gabriella@alsomocsolad.hu

Határidők:



1.csoport: A lélek hídja, Közösségi rekreáció I. -  Panyi Ágnes
2.csoport: Turisztikai attrakciók, meditációs technikák elsajátítása - Hőss Klára,
Kiss-Cseh Gabriella

1.csoport: turisztikai attrakciók, meditációs technikák elsajátítása - Hőss Klára,
Kiss-Cseh Gabriella
2.csoport: A lélek hídja, Közösségi rekreáció I. - Panyi Ágnes

2021. június 16. szerda

12.00-13.00: Érkezés
13.00-14.00: Ebéd
14.00-16.00: Ismerkedési, közösségépítő délután - Balogh Anikó- ismerkedős és jégtörő
játékok, homloklebeny gyakorlat, keringést serkentő torna, légzőtorna
16.00-18.00: Őszi Fény Idősek Otthona jó gyakorlatainak helyszíni megismerése -
Pitzné Keller Anita intézményvezető
18.00-19.00: Vacsora
19.00 órától: Faluséta - Dicső László polgármester
 

2021. június 17. csütörtök

07.30 - 8.30: Fakultatív reggeli gyakorlatok
08.30-9.30: Reggeli
09.30-13.00: Csoportfoglalkozások:

13.00-14.00: Ebéd, kvízjáték nyereménnyel
14.00-17.30: Csoportfoglalkozások:

17.30-18.30: Tóparti élmények - kenuzás, pletnázás - Kiss-Cseh Gabriella
                       A kvízjáték nyertese 17.30-18.30 között masszázst vehet igénybe
18.30-21.00: Kemencés vacsora, tóparti beszélgetés - Hőss Klára
                          

2021. június 18. péntek

07.30 - 8.30: Fakultatív reggeli gyakorlatok
08.30-09.30: Reggeli
09.30-12.30: Közösségi rekreáció II. - Panyi Ágnes
12.30-13.30: Ebéd
13.30 órától: Hazautazás

1.SZ. MELLÉKLET

A rekreációs tábor programja



Spontanaitás adta harmónia

Az együtt töltött idő nagy részét a természetben töltjük, mely minden szempontból elősegíti a lelki
feltöltődést, a felgyülemlett stressztől való szabadulást. Olyan tevékenységeket építünk egymásra,
melyben a mentális tevékenység és a fizikai tevékenység együttesen van jelen.
A természet közelsége, a kirándulás egész más jellegű élményt nyújt, mint egy zárt téren történő
stresszoldás. Látni, hallgatni, érezni a természetet, annak gyógyító hatását, feltöltődni a nap
energiájával, miközben a tüdőnket átlélegezzük, teljes harmóniát tud adni.
Fontos nem elfelejteni a hétköznapokban sem, hogy tudjuk élvezni a semmit, a csendet, figyelni az
életre,ami minket körülvesz. Ami a természet adta feltöltődést kiegészíti, és a blokkok oldását még
inkább lehetővé teszi, az pedig az, hogy sétánk során nemcsak Alsómocsolád szépségeit fedezzük
fel, hanem három állomáson is lehetőségünk nyílik rá, hogy az összegyűjtött sresszcsomagokat
letegyük és magunk mögött hagyjuk. A kilátónál egy relaxációs alapozás, az erdei tornapályán a
pozitív gondolatok elültetése, megtartása, a kálvárián pedig az ordítás, nevetés gyógyító ereje az,
amiben részünk lesz.
Visszatérve a sószobában lehet egy hangfürdő kíséretében megpihenni, majd a planetárium
kényelmes székéből kémlelni a csillagokat.

Az esti pletnázás alkalmával pedig lehetőség nyílik a madarak, nádas közelében visszaidézni a nap
szépségeit, élvezni annak jótékony hatását.

Hőss Klára turisztikai vezető, access bar kezelő, hangterapeuta
Kiss-Cseh Gabriella programszervező, masszőr, aromaterapeuta, bioenergetikai masszőr, hangterapeuta

Meditációs gyakorlatok
 

A sószobában, vagy a
planetáriumban hangfürdőt nyújtunk
tibeti hangtálakkal. A kisebb-
nagyobb hangtálak különböző
magasságú és rezgésű hangjai
fellazítják az emberben levő nehéz
energiákat, segítenek elengedni a
könnyedséget, a terességet, az
örömteli életlátást gátoló vagy
blokkoló gondolatokat, érzéseket,
rendszeresen visszatérő viselkedési
és szokásmintákat.

Reggeli gyakorlatok
 

Könnyű, a légzést, az energiákat, a keringést beindító,
a belső központunk bemelegítését szolgáló néhány
gyakorlat, amely megmozgatja a főbb
izomcsoportjainkat is. Ellazulást, önmagunkkal való
kapcsolódást, a belső csönd és harmónia kialakítását
célzó és megalapozó rövid gyakorlatok, melyek otthon
is könnyedén használhatók, akár nap közben is egy-
egy stresszesebb szituációban. A gyakorlatok tai
chiból, chi gongból, jógából vett elemeket
tartalmaznak, és a meditáció alapjául szolgáló
relaxálásra, a test tudatos ellazítására, az elme
pihentetésére irányulnak.

Hőss Klára
turisztikai vezető, access bars és body kezelő, életviteli tanácsadó



A lélek hídja
Erőgyűjtés, Elengedés Továbblépés

Avagy 
Kalandok és Kihívások a Változás

Útján
 

Arra vállalkozunk, hogy a jelenlegi és a
vágyott lelkiállapototok között kialakítsunk
egy biztonságos összeköttetést, egy hidat,
amin azután a saját igényeitek és tempótok
szerint nekivághattok majd az átkelésnek.
 A csoportunk lényege az, hogy megtaláljuk
a rátok nehezedő stresszhelyzetek kezelési
módjait, hogy ezáltal könnyebben
hozzáférhessetek az erőforrásaitokhoz.
A célunk, hogy segítsünk felidézni nektek,
hogy a nehézségeink, fáradtságunk és a
veszteségeink ellenére vagy éppen azokkal
együtt, de mindenképpen rendelkezünk
olyan külső és belső erővel, amivel
segíthetünk magunkon. Az, hogy mindezt
többen, közösen tesszük majd, átélhetővé
teszi a számunkra a csoportos munka
megtartó, támogató erejét.
Szeretettel várlak a közös munkára!

Panyi Ágnes
Mentálhigiénés szakember, szupervizior, 

OH kártya vezető instruktor

Egymásrahangolódás praktikákkal
fűszerezve

Az egymásra hangolódást segítő játékos ismerkedés
egészségmegörző praktikák elsajátításával.

 Homloklebeny gyakorlat
A homloklebeny agyunk azon része, ami felelős, többek
között, a gondolkodás, a tervezés, a problémamegoldás, a
beszéd, a csontvázizmok akaratlagos mozgatása, az
érzelem és a személyiség bizonyos aspektusaiért, valamint
a bejövő ingerek osztályozásáért. Az elsajátítotható
gyakorlat végzése során összehangolt mozgás és verbális
feladat elvégzésével ingereljük az agy frontális lebeny
területét. A több területet aktiváló összetett gyakorlat –
kéz- láb- fej- beszéd együttműködése- hatására tanulás
közben vagy az élet más területein is aktiválódnak a
begyakorolt készségek, melyek poziitív hatással vannak a
gondolkodási folyamatokra az idegrendszeri hálózat
megerősítésére, dúsítására. A gyakorlat rendszeres
végzésének hatására nő az agy éberségi szintje, emiatt
javul az információ felvétele, felidézése, feldolgozása, így
lassítja az időskori demencia folyamatait is. 

Légzőtorna
Különböző testhelyzetekben végezhető légzőtorna
gyakorlatok a boldog tüdőért.

Balogh Anikó Teleház vezető, tréner

A program szervezésében és lebonyolításában kollégáink önkéntesként, az idősgondozásban dolgozók
munkájának elismeréseképpen vesznek részt.

Faluséta
 

Alsómocsolád község – melyen hét évszázad hagyta “keze nyomát”- Baranya északi szegletében a Baranyai Hegyhát
nyitott kapujaként várja, fogadja és visszavárja vendégeit. Községünkre jellemző lakóinak összefogása. Életünket
számtalan civil szervezet színesíti öntevékenyen kapcsolódva ünnep-, és hétköznapjaink eseményeihez, őrizve
épített-, és kulturális értékeinket

Épített örökségünk fő ékességei a 1836-ban épült Szent András templom és a Sztankovánszky kastély. A pihenni
vágyóknak, községünk ideális hely. Lehet csónakázni, horgászni, barangolni a “Virágsűrű” – ben, piknikezni, és edzeni
az Erdei tornapályán, a Sztankovánszky kastély parkjában megcsodálni Tischler Ferenc szobrászművész alkotásait.
Vendégeink a Kálvária-dombról mesés panorámában gyönyörködhetnek. Vendégházunk és diákszállónk szállást és
teljes ellátást biztosít.

A “Mocsoládi táj” mesél. Népcsoportokról, kiknek otthont adott, nehéz emberi sorsokról melyeket próbára tett,
felejthetetlen iskolamesterekről, földesurakról, betyárokról, örömről, bánatról, töretlen akaratról és fejlődésről. Sehol
nincs ilyen jó illatú levegő. Itt a virágok szebben nyílnak, a madarak éneke az Égig hangzik, a Szent András patak
csobogása, az erdő suttogása új és új titkokat mesél a tájról mely szívünknek a legkedvesebb.

Dicső László polgármester



Sokrétű prevenciós tevékenységek, időseink

és dolgozóink között létrejövő nagymértékű

összefogás, önkéntesség, kiemelt egyéni és

csoportos mentális tevékenységek és

programok, digitális (online) eszközök

széleskörű használata jellemzi jó

gyakorlatunkat.

Gyakorlatunk komplex jellege abból

adódik, hogy kiterjed az idősek

mindennapi tevékenységeire, a

családtagok és valamennyi generáció

bevonására (Covid-19 időszakban:

rendhagyó online formában), a közösségi

és mentálhigiénés programok

szélesítésére, az egészségtudatos és

mozgásra ösztönző szemléletre, a

betegség megelőzésére, lelki

egészségvédelemre, minőségi

szolgáltatáselemekre). 

Fontosnak tartjuk Intézményünk életében a

minőségi szolgáltatásokat és ellátást,

amelyhez elengedhetetlen szegmensként

előtérbe helyeztük a következő alapelveket:

idősközpontúság, célok kitűzése, dolgozók

bevonása folyamatainkba, dolgozói

folyamatos képzések és tanulás

előmozdítása, partneri kapcsolatok

fenntartása társintézményekkel, társadalmi

felelősségvállalás és az innováció szerepe a

munkánk során.

 
Pitzné Keller Anita
intézményvezető

2.SZ. MELLÉKLET

Az Intézményben folyó szakmai munka során
fokozott figyelmet fordítunk a lakók egyéni
érzékenységére, képességeire, igényeire és
szükségleteire, a személyre szabott
bánásmód megvalósítására. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az
ellátottainkról való magas szintű ellátást és
szakmai munkát, meglévő képességeik
megőrzését, szinten tartását. Küldetésünk a
minőségi és aktív időskor megteremtésének
segítése ellátottaink körében is.

2019-ben Idősellátási gyakorlatunkkal
Országos szinten II. helyezést, 2020-ban
pedig III. helyezést értünk el, mely mutatja
Intézményünk elköteleződését a minőségi és
aktív idősellátás biztosítása mellett.

"Őszi Fény" Idősek Otthonának
bemutatkozása



2021. 05. 04. Pályázati űrlap Idősgondozásban dolgozók részére szervezett rekreációs táborban való részvételre

https://docs.google.com/forms/d/1GJs9ka8r1jf_gdB6eC8kdOhO5C5uMJNR3Lw6-5YhKtg/edit?gxids=7628 1/5

1. E-mail *

P�ly�zati űrlap Idősgondoz�sban dolgoz�k
r�sz�re szervezett rekre�ci�s t�borban val�
r�szv�telre
Az alsómocsoládi "Őszi Fény Alapítvány pályázatot ír ki azoknak az idősgondozásban 
dolgozóknak, akik úgy érzik, hogy testi, lelki, mentális egészségüknek jót tenne egy 3 
napos kikapcsolódás, feltöltődés a festői szépségű Baranya megyei kis faluban, 
Alsómocsoládon. 

Alsómocsolád közösségének üzenete: https://www.youtube.com/watch?v=IrtcnlmDpL4  

A pályázaton bárki indulhat, aki idősotthonban dolgozik, bármilyen munkakörben és 
igazolni tudja Covid védettségét 

A pályázat kiírója az alsómocsoládi “Őszi Fény”  Alapítvány. Az Alapítvány 2006-ban alakult 
az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthonában élő nyugdíjasok hozzátartozóinak 
kezdeményezésére. A szervezet elsősorban a bentlakók testi, lelki, szellemi és kulturális 
igényeinek kielégítésére, valamint az idősek otthonának fejlesztésére jött létre. 

Az Alapítvány tevékenységének célcsoportját az időskorúak képezik, azonban az ő jóllétük 
elengedhetetlen a velük foglalkozók, őket ellátó és gondozó dolgozók jólléte nélkül. Ezért 
jelen pályázattal az idősgondozásban dolgozók rekreációjához szeretnénk hozzájárulni. 
Ezzel a gesztussal szeretnénk megbecsülésünket kifejezni, és elismerni azt a munkát, 
melyet a pandémiás időszakban - gyakran erőn felül is - időseinkért, szeretteinkért 
végeznek. 

A pályázaton való indulás feltétele az online, vagy papír alapú pályázati űrlap kitöltése és 
beküldése 2021. május 25-ig, valamint a regisztrációs díj átutalása.  
A 3 napos programot most jelképes regisztrációs díjért kínáljuk!  
A regisztrációs díj 12.000 Ft, mely összeget az Alapítvány visszatéríti azoknak, akik nem 
kerülnek be a nyertes pályázók közé. 

A támogatás tartalmazza a szállás költségeit 2 éjszakára az Alsómocsoládi 
Vendégházban, 4 ágyas szobákban, étkezést szerda ebédtől péntek ebédig, valamint a 
programok költségeit.  
Szálláshelyről bővebben: https://turizmus.alsomocsolad.hu/ 

Az utazást a pályázónak egyénileg, saját költségén kell megoldania. 

*Kötelező

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DIrtcnlmDpL4&sa=D&source=editors&ust=1620114290524000&usg=AFQjCNHf5QS1yQdA1uDaEQTigiXAu613nw
https://www.google.com/url?q=https://turizmus.alsomocsolad.hu/&sa=D&source=editors&ust=1620114290524000&usg=AFQjCNEA60ONFbh4gKKkn6gQlFgVeiG0pA
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2.

3.

4.

5.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

Vegetáriánus

Laktózmentes

Gluténmentes

Egyéb speciális igény, vagy ételallergia

6.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez

P�ly�zati űrlap

7.

N�v *

Telefonsz�m *

Sz�ml�z�si n�v �s c�m *
Név és cím (iránytószám, település, utca, házszám), melyre a regisztrációs díj befizetéséről szóló számlát
kéri.

�tkez�si ig�ny
Kérjük jelezze, ha valamilyen speciális étkezési igénye van.

Hozz�j�rul� nyilatkozat adatkezel�shez *
Az űrlap beküldésével hozzájárulok, hogy az adataimat az "Őszi Fény" Alapítvány szervezésében
megvalósuló "Idősgondozásban dolgozók rekreációs tábora" pályázat keretében a pályázat kiírója, Bíráló
bizottsága és a szervezői a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról és a GDPR jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja, bizalmasan
kezelje.

Munkahely neve *
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8.

9.

10.

11.

Munkahely c�me *

Munkahely rövid bemutat�sa *
Maximum 300 karakter

P�ly�z� munkakör�nek, feladatainak, egy�ni motiv�ci�inak le�r�sa *
Kérjük, hogy legfeljebb 500 karakterben mutassa be feladatait, írja le motivációit: miért dolgozik ebben a
munkakörben.

Hogyan �lte meg a pand�mi�s helyzetet? *
Kérjük, legfeljebb 500 karakterben ismertesse, hogy milyen hatással volt az életére és a munkájára a
pandémiás helyzet.
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12.

13.

14.

15.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

A regisztrációs díjat átutaltam

K�rjük, �rjon le egy olyan szitu�ci�t, melyet nehezen �lt meg a pand�mia alatt *
Maximum 300 karakter

K�rjük, �rjon le egy olyan szitu�ci�t, melyet pozit�van �lt meg, mely örömöt okozott. *
Maximum 300 karakter

Hogyan hasznos�tan� a t�borban megszerzett tud�st egy�ni �s Int�zm�nyi szinten? *
Kérjük, legfeljebb 500 karakterben ismertesse, hogy véleménye szerint mit adna hozzá a táborban való
részvétel a saját életéhez és munkájához.

A regisztr�ci�s d�jat befizettem *
A pályázaton való részvétel feltétele 12.000 Ft regisztrációs díj átutalása az "Őszi Fény" Alapítvány
71800123-11120690 számú számlájára (Közlemény: Rekreációs tábor - NÉV) Azoknak, akik nem
kerülnek kiválasztásra, a regisztrációs díjat 2021. június 14-ig visszautaljuk. A visszaigazolt részvétel
esetleges lemondása esetén a regisztrációs díjat nem áll módunkban visszafizetni.
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