
 

EXPEDÍCIÓS CSAPATÉPÍTÉS 
A VILÁGSZÉP ALAPÍTVÁNNYAL 

 

TÁMOGASS GYERMEKOTTHONBAN ÉLŐ GYEREKEKET  
CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMODDAL!  

 
Rólunk 
A Világszép Alapítvány 10. éve ad egyéni figyelmet és elfogadó szeretetet gyermekotthonban élő 
gyerekeknek tábor, mesemondó, mentor, karrier, krízis programja, valamint inkluzív óvodája és Létra Klubja 
által. Célunk, hogy nálunk minden gyerek megtapasztalhassa: a világ számára is szép és lehetőségekkel teli.
  
 

MIT JELENT AZ EXPEDÍCIÓS CSAPATÉPÍTÉS? 
 
Tábori élményeinkre és tapasztalatainkra építve hoztuk létre (a versenyszférában is jelentős tapasztalatot szerzett) 
szervezetfejlesztő és tréner kollégáinkkal Expedíciós csapatépítő szolgáltatásunkat.  Az exkluzív, 3 napos, outdoor 
program során a tapasztalati tanulás eszközeivel olyan mentális és fizikai kihívások elé állítjuk a csapatot, amelyeken 
keresztül: 

 felfedezhetik a csapatban rejlő erőforrásokat,  
 csapaton belüli együttműködésük és kommunikációjuk új útjait, lehetőségeit ismerhetik meg, 
 egyéni és csoportos szinten is rengeteget tanulnak a saját és határaikról 
 felfedezhetik önmaguk és egymás – addig rejtett – erőforrásait, képességeit, arcait, 
 és életre szóló közös élményt szereznek.   

 

KIKNEK AJÁNLJUK? 
 
Az Expedíciós csapatépítő programot 
elsősorban kisebb vállalati kollektívák 
(vállalati vezetők csoportja vagy  
kisebb vállalati egység tagjai) 
számára ajánljuk, akik szeretnének a 
mindennapokból kiszakadva, 
komfortzónájukat átlépve tenni 
önmaguk, egymás és a csapatban rejlő 
erőforrások mélyebb megismeréséért, illetve 
együttműködésük megerősítéséért. 
 

HOL, MENNYIEN?  
 
Csapatépítésünk paloznaki központunkban és annak környékén zajlik a páratlan szépségű 
Balatonfelvidéken, javarészt természeti környezetben. A három napos program során a résztvevők 24 órát, 
és ez idő alatt egy éjszakát lakott területtől távol, az erdőben töltenek el - csapatuk erőforrásaira, 
ügyességére, találékonyságára, és az előző napon, közösen megszerzett ismeretekre építve. Egy program 
minimum 10, maximum 30 fővel zajlik, az ideális létszám 16-20 fő.  
 



 

 
 
 

HOGYAN ZAJLIK? 
 
1. NAP:  
09:45 - 10:00 Érkezés a paloznaki Meseközpontba 
10:00 - 11:00 szobák elfoglalása, reggeli és kávé 
11:00 - 13:00 ismerkedés, bevezető feladatok, keretek bemutatása 
13:00 - 14:30 ebéd 
14:30 - 19:00 csapatépítő program  
19:30 vacsora 
20:30 - Esti program 
 
2. NAP 
08:00-09:00 reggeli 
09:30 – 12:00 Expedíciós felkészülés kis csoportokban, amely során a résztvevők megismerkednek az 
eszközhasználattal, a természetben rájuk váró kihívásokkal, egyeztetik a rájuk váró feladatköröket és azok 
felelőseit, tisztázzák a csapaton belüli szerepeket (időmenedzsment, eszközök kezelése, élelmezés, stb.) 
12:00 – 13:00 ebéd 
13:00  - másnap 11 óráig: EXPEDÍCIÓ, amely során az egyes csapatok önállóan, tehát külső (tréneri) segítség 
nélkül – egymással is kommunikálva – az erdőben, feladatokat megoldva jutnak el a bázisra, ahol felépítik a 
tábort, elkészítik meleg élelmüket és eltöltik az éjszakát, majd másnap visszatérnek a központba.  
 
3. NAP 
11:00 Visszaérkezés a paloznaki Meseközpontba 
11:00 – 12:00 Eszközök leadása, felfrissülés és pihenés 
12:00-13:00 ebéd 
13:00-13:30 madárház látogatás 
13:30 – 17:00 értékelés, záró folyamat 
 
 
 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
Horváth-Kertész Noémi 

adományszervezési és kommunikációs vezető 
kertesz.noemi@vilagszepalapitvany.hu 

+36 70 678 3939 
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