Ідея створення табору
Кілька років тому наша сім’я відвідала сімейний табір
в родовій садибі родини Амонашвілі в Грузії. Три години
в польоті додому ми обговорювали наші неймовірні
враження і не могли дочекатися наступної поїздки.
Цей табір дав мені зрозуміти, що те, якими будуть
наші діти через 10–20 років залежить від наших
зусиль сьогодні.
Виховання дітей — це теж навичка, якій треба
навчатись. Тому я отримала знання, досвід роботи
з кращими тренерами та вчителями в галузі сім’ї
та батьківства.
Я провела сотні годин сімейних сесій з батьками,
які переконали мене в тому, що в Україні має з’явитися
місце, де сім’я може зміцнюватися і розвиватися.
Так народилася ідея створення табору, адже ми віримо,
що міцна і щаслива сім’я — запорука здорової і сильної
нації Українців!

Шалва Амонашвілі
та сім’я Залужних

Про засновників

Світлана Залужна
• Мати трьох дітей
• 7 років досвіду в сфері освіти
• Співавтор школи нового
формату DEC life school

Микола Залужний

• Ментор з розвитку лідерів
і команд в освітній компанії DEC

• Ментор з сімейного виховання

• Вчитель гуманної педагогіки

• Батько чотирьох дітей

• Амбассадор Емпатії в Україні

• Дитячий спортивний наставник

• 20 років успішного
досвіду в бізнесі
• Учасник спортивних
змагань Ocean Man

Що робить наш табір особливим
Нові знання

Однодумці

Практичні поради і практики від гуру
гуманної педагогіки, які допоможуть
дітям і батькам краще зрозуміти себе
та одне одного.

Буття формує свідомість. Тому дуже важливо
перебувати серед правильних людей.
Наш табір було створено для родин, які прагнуть
гармонійних відносин, відкриті до нового
та дбають про своє майбутнє вже сьогодні.

Правильне середовище

Місце сили свідомих сімей

Природня сила Карпат надихає.
У шумі великого міста складно почути себе
та знайти час для своєї сім’ї. Ми замикаємося,
наші серця стають черствішими, замість того,
щоб відкритися та слухати себе і світ.

Наш табір — це те місце, де можна отримати
енергію, яка допоможе не підпадати під вплив
невтішної ситуації у країні.

Статистика України у соціальній сфері

Високий рівень
розлучень

Нещасливе
населення

Негативна
динаміка

За даними демографічного щорічника
ООН Україна входить в 10 країн світу
з найвищим рівнем розлучень

За даними світового дослідження рівня
щастя (WHR) населення України — на 123
місці з 153 (c регресивною динамікою)

За останні роки Україна має динаміку
до зниження за індексами соціального
та людського розвитк

Ці дані говорять про те, що ситуація в Україні поки
що не дає можливості нашим дітям рости та
розвиватися найкращим чином.

Тому саме ми — свідомі батьки — маємо створювати
дітям спільноти з високим рівень культури, освіти та
цінностей, що дасть оріентири в житті.

РІШЕННЯ

Усвідомлено інвестувати час в сім'ю, щоб:

Сформувати духовний
зв’язок між батьками
та дітьми

Занурити дітей у цікаве,
висококультурне
та моральне середовище

Сформувати далекоглядні
внутрішньосімейних
цінностей

Що може запропонувати вам табір
Натхнення

Місце сили

Отримуйте позитивні емоції,
перетворюйте їх в енергію
і нові ідеї для сім’ї, професії
та бізнесу

Еко курорт ІЗКІ — одне
з найчистіших місць в Україні. Гори
та полонини, ліса та озера, повітря,
яким не нади́ хаєшся. Погодьтеся,
що одне тільки перебування
в такому місці зцілює та наповнює

Ефективні поради
і практики

Культурний
відпочинок

Від гуру гуманної педагогіки
та фахівців з питать виховання
та сім’ї. Перш за все —
Шалви і Паати Амонашвілі,
які створили своє місто Сонця

Вечори біля вогнища, етнічна
українська музика, автентичні
танці та обряди. Повне занурення
у незвичне середовище,
яке перезавантажує сім’ю

Що може запропонувати табір
вашим співробітникам
Натхнення
Отримані позитивні емоції
можна перетворити у енергію
та нові ідеї для сім’ї, професії
та бізнесу

Відпочинок, після
якого не треба
відпочивати
На відміну від турів all-inclusive на
перенасичені курорти, наш табір
є розвиваючим та йде на користь
як вашому розуму, так і тілу

Локдаун
не завадить

Піклування

Внутрішній туризм є як ніколи
актуальним. Немає ризиків
відміни рейсів, зачинення
кордонів та інших ситуацій,
що можуть зіпсувати відпочинок
вашим співробітникам

Міцна сім’я — запорука
продуктивності. Маючи особисті
проблеми, дуже важко зосередитись
на роботі. Відпочинок у нашому
таборі створить безліч позитивних
емоцій, які можна інвестувати
у професійну діяльність

Коли і де це буде
відбуватися
10–17 липня та 19–26 липня

Цікава та насичена програма на 7 днів
• Для батьків.
Лекції
і тренінги

Індивідуальні
та групові практики

Живі історії, обговорення, пошук відповідей і вирішення
труднощів виховання та дорослішання дітей

Духовні практики:
йога, медитація

Індивідуальні та сімейні
консультації, сімейний коучинг

• Для дітей
Спілкування
з найкращими вчителями

Дитячий табір: заняття, ігри,
проєкти, бесіди, спорт, походи, кіно

З наймолодшими
працюватимуть вихователі

Ключова ідея табору:
діти — це дорослі, а дорослі — це діти.
Програма базується на принципах гуманної
педагогіки.
Батьки ходять навчатися, а діти обирають
професію, займаються творчістю,
досліджують місцеву природу та традиції.
Мудрі вчителі дають найкращі образи
чеснот для дітей через постійне
спілкування.
Діти та батьки проводять час разом:
вранці, в обідню перерву та після 17:00
під час діяльності на вибір та культурних
вечорів.

В програмі табору
передбачені такі
активності:
Гончарство та ткацтво, вишивка,
еко ферма та сироварня, конюшня,
живопис та ліпка, кулінарія
Спорт, бассейн, озеро, рибалка,
скалодром та мотузковий парк
Культурні вечори біля вогнища,
зустрічі та сходи сонця

Як виглядає день у таборі у дорослих?
•

Зустріч сонця, йога,
медитація, групова зарядка

•

Індивідуальні консультації
родини, сімейний коучинг

•

Сніданок

•

Праця з дітьми
(конюшня, кулінарія, ферма)

•

Лекція, бесіда зі спікерами
та тренерами

•

Пасіка, майстерня, спорт

•

Інші активності на вибір

Обід, вільний час з дітьми

•

Вечеря

•

Вечірня програма
(етнічна музика, танці, вогнище)

•

•

Обговорення кейсів,
практики, питання-відповіді
зі спікерами та тренерами

Як виглядає день у таборі у дітей?
•

•

•

Групова зарядка для дітей
або вранішна активність
з батьками (зустріч сонця,
йога). Сніданок

Зустріч з вчителями,
трудовий день в обраній
службі, басейн, активності
згідно дитячій програмі дня

Обід, вільний час с батьками

•

Творча частина дитячої
програми, дослідження
місцевості

•

Праця з батьками
(конюшня, кулінарія, ферма)

•

Пасіка, майстерня, сироварня

•

Спортивні ігри з вчителями

•

Вільний час с батьками
(за бажанням)

•

Вечеря

•

Вечірня програма
з батьками та вчителями

Кращі тренери з питань сім’ї та батьківства
Онлайн / Офлайн
Паата і Шалва
Амонашвілі

Марина
Таргакова

Засновники руху
Гуманної педагогики
та табору в Грузії

Спеціаліст науки
взаємовідносин,
світовий лектор

Ірена
Праскевічуте

Катерина
Ясько

Консультант
з особистих
трансформацій

Тренер з розвитку
емоційного
інтелекту та
довіри

Олексій Бабаянц
Психолог-консультант
в сфері сімейних і дитячобатьківських відносин

Станіслав Крук
Керівник центру
ГП в Україні
та просвітницького
центру ім. М.К. Рерихів

В НАШОМУ ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ
ВАС ЧЕКАЮТЬ КРАЩІ ПЕДАГОГИ
Олексій Бабаянц
•

Психолог-консультант в сфері сімейних і дитячобатьківських відносин, бізнес-тренер

•

Директор Вищої школи практичної психології

•

Лицар Гуманної педагогіки

•

Ведучий освітньої програми «Батьківський університет»

•

Автор і ведучий семінарів, освітніх програм «8 звичок
успішних підлітків», «Щасливі батьки — щасливі діти»,
«Природа і призначення чоловіка і жінки»

В НАШОМУ ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ
ВАС ЧЕКАЮТЬ КРАЩІ ПЕДАГОГИ
Катерина Ясько
•

Тренер з розвитку емоційного інтелекту, довіри,
співпраці, ефективної координації і комунікації, мирного
вирішення конфліктів

•

Керівник Громадської спілки «Міжнародний інститут
інтегрального розвитку» (ІІІD)

•

Засновниця просвітницької ініціативи Empatia.pro

В НАШОМУ ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ
ВАС ЧЕКАЮТЬ КРАЩІ ПЕДАГОГИ

Ірена Праскевічуте
•

Консультант з особистих трансформацій

•

Працює зі школами, батьками та педагогами

•

Експерт в міжнародних дослідженнях Єврокомісії та OECD

Хто будет працювати з дітьми
Найдосвідченіші гуманні педагоги України
Олександр
Парколаб
Гуманний педагог.
Автор програми
«Школа Героїв»

Надія Данілова
Гуманний педагог,
засновниця мовної
школи гуманної
педагогіки

Запрошені гості для підлітків
Юля Єрмоленко
Секс педагогиня,
авторка книги
«Малечі про інтимні
речі»

Ксенія
Бортщук
Гуманний педагог,
керівник приватного
школи та садочку

Валентина
Кіру
Гуманний
педагог

ПРИКЛАДИ ТЕМ, З ЯКИМИ БУДЕМО ПРАЦЮВАТИ:
• Природа дітей. Істини в вихованні.
Сімейний договір.

• Конфлікт поколінь. як не допустити помилок
наших батьків?

• Свобода та відповідальність. Підлітки.

• Як ми впливаємо на долю своїх дітей?

• Емоційний стан батьків, почуття
та потреби, наші стратегії та методи.

• Жінка — замовниця успіху родини.
Кваліфікація чоловіка.

• Ключові ідеї виховання хлопчиків
та дівчат, ролі тата та мами у вихованні
доньок та синів.

• Місія в житті, як говорити з дітьми
про іх призначення в житті?
• Минуле. Що робити з помилками виховання?

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ДЛЯ ДОРОСЛОГО ТА ДИТИНИ
(2 учасника)
УЧАСТЬ У ТИЖНЕВІЙ ПРОГРАМІ:
• Дорослий — 21 700 грн
• Дитина — 9 300 грн
ХАРЧУВАННЯ (сніданок, обід, вечеря та перекуси):
• 400 грн/доба × 2 × 7 днів = 5600 грн
ПРОЖИВАННЯ В НОМЕРІ КАТЕГОРІЇ СТАНДАРТ:
• 450 грн х 2 х 7 = 6300 грн
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
«ДОРОСЛИЙ ТА ДИТИНА»:
• 42 900 грн
*Вартість проживання залежить від обраної категорії
(може бути покращена до апартаментів, котеджу або вілли)

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ДЛЯ РОДИНИ: ТАТО, МАТИ
ТА ДИТИНА (3 учасника)
УЧАСТЬ У ТИЖНЕВІЙ ПРОГРАМІ ТАБОРУ:
• Дорослий — 2 х 21 700 грн = 43 400 грн
• Дитина — 9 300 грн
ХАРЧУВАННЯ (сніданок, обід, вечеря та перекуси):
• 400 грн доба х 3 х 7 днів = 8400 грн
ПРОЖИВАННЯ В НОМЕРІ КАТЕГОРІЇ СТАНДАРТ:
• 450 грн х 3 х 7 = 9450 грн
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ДЛЯ РОДИНИ:
• 70 550 грн
*Вартість проживання залежить від обраної категорії
(може бути покращене до апартаментів, котеджу або вілли)

ГАРНО ВИХОВАНІ ДІТИ — ЦЕ КРАЩИЙ
ПОДАРУНОК ВІД ВАШОЇ РОДИНИ СВІТОВІ
Ізки, Закарпатська область

Отримати консультацію

+380 95 380 48 05

Забронювати зручний
час для обговорення

info@zorelovy.com

Надіслати запит
на індивідуальну пропозиція
*Якщо у вас велика родина від 4 осіб або спільнота

