Poročilo z mladinskega tabora Maribor 2014
Matej Koren, vodja mladinske sekcije
Po dvo letnem premoru smo mladi letos imeli enodnevni mladinski tabor, ki je potekal od 6. 6. 2014
od 16. ure do 7. 6. 2014 do 19. ure v Mariboru, v hotelu Arena pod Pohorjem. Letos se je tabora
udeležilo 9 mladih s KVČB in en spremljevalec, imeli pa smo tudi 2 obiskovalca mladih s KVČB iz
Maribora, ki pa se zaradi osebnih obveznosti tabora v celoti žal nista mogla udeležiti. Tabor sva
organizirala in vodila z bratom Dejanom.
Prvi kandidati so prispeli na tabor že ob 16.00 uri, se namestili v svoje sobe in uživali na sončni terasi
ob pijači, dokler se niso zbrali vsi udeleženci mladinskega tabora. Sledilo je spoznavanje in družabni
del, kjer smo imeli kratko spoznavno igrico z WC-papirjem. Vsak posameznik si je moral vzeti od 3 do
10 lističev WC papirja ter potem za vsak listič povedati nekaj o sebi.
Tukaj se nam je pridružil tudi član mladinske sekcije iz Maribora Jure Zagoranski, ki nas je naučil nekaj
osnov origamija – iz papirja smo naredili majčke.
Sledila je še večerja, po večerji pa razvajanje v wellnesu, kjer so nekateri uporabljali jacuzzi, drugi pa
savne. Z druženjem v wellnesu smo zaključili ob 21. uri ter se preselili v avlo hotela, kjer smo igrali igro
Levček Kronček ter Activity. Tukaj se nam je pridružil tudi član Samo.
V soboto smo z zajtrkom začeli ob 9.00 uri. Sledilo je še skupno prebujanje, kjer smo z zabavno igro z
žogo preizkušali zbranost udeležencev. Postavili smo se v krog ter si podajali žogo, vendar osebi,
kateri si podal žogo nisi smel napovedati, da mu boš vrgel žogo. Tukaj pa se je igra še bolj zapletla, ker
se je v igri pojavila še ena žoga! Torej je moral posameznik slediti kar dvema žogama.
Ko smo bili zbujeni in zbrani, sem predstavil delovanje društva in izvajanje posebnih socialnih
programov. Za tem pa je sledilo zanimivo predavanje Tatjane Puc Kous, dr. med, ki je predavala o
»Prehrani in gibanju pri KVČB«. Udeleženci so bili zelo navdušeni nad predavateljico, saj je predavala
iz lastnih izkušenj, sama ima namreč tudi težave s črevesjem.
Po zanimivem predavanju so nekateri posamezniki ostali ter individualno poklepetali z zdravnico,
nekateri so šli počivat v svoje sobe, drugi pa si privoščili kratek izlet na Pohorje ( vožnjo s sedežnico).
Vsi udeleženci pa so že nestrpno čakali na športne aktivnosti, saj nas je čakalo nekaj posebnega! Tako
smo se po kosilu posedli v avtomobile ter se odpravili v ŠRC Ra-ta-ta v Melju, kjer smo igrali Laser Tag
in Živi ročni nogomet. Vas zanima kako to zgleda? Oglejte si slike na naši spletni strani.
Nekateri s(m)o bili tako navdušeni nad Laser Tag-om, da smo odigrali kar dve igri! Utrujeni in polni
adrenalina ter zabave smo se vrnili v hotel Arena, kjer so nas čakali slani prigrizki, sadje, sok kava in
čaj, se okrepili, pogovorili o taboru, povedali svoja mnenja, kaj nam je bilo všeč ter kaj bi še izboljšali,
napisali zaključno evalvacijo ter se poslovili in odšli domov.
Tako, pa se je zaključil naš kratek, a še vedno zanimiv in zabaven mladinski tabor. Vsi udeleženci so se
strinjali, da bi lahko bil naslednji štiridnevni, kot so bili tabori prejšna leta, ter nekje ob morju. Morda
pa drugo leto.

