TURNUS IX
do 18 lat

Rajgród-Mazury 03-16.08.2019
dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

Grupa dla
najmłodszych
0-6 lat,
Bez przerw
między zajęciami

WYŻYWIENIE:

ZAKWATEROWANIE:
Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjne „KNIEJA”
w Rajgrodzie, usytuowane w otulinie Biebrzańskiego
Parku Narodowego, nad brzegiem najwyższej klasy
czystości Jeziora Rajgrodzkiego. Pokoje 1-2-3-4 os.
z łazienkami, TV i balkonami. Na terenie ośrodka znajdują
się: pełnowymiarowa hala sportowa, kort tenisowy,
przystań wodna ze sprzętem wodnym, własna plaża,
kawiarnia,tarasywidokowe i wiata grillowa na plaży.

3 posiłki dziennie, pierwszym świadczeniem będzie
obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu.
Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu,
obiady serwowane do stolika. Możliwość
stosowania diet za dodatkową opłatą: bezmlecznej,
bezcukrowej, bezglutenowej.
Ośrodeknie prowadzi indywidualnego żywienia.

Strona internetowa Ośrodka: www.knieja-rajgrod.pl

DOJAZD NA TURNUS:

indywidualny

PROGRAM TURYSTYCZNY:
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Mikołajki - żeglarska stolica Polski - spacer po miasteczku, rejs statkiem po Jez.
Śniardwy.
Wizyta w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
Przejażdżka Ełcką Kolejką Wąskotorową - jedyną czynną tego typu atrakcją
turystyczną na Warmii i Mazurach.
Rejs statkiem z Augustowa do Studzienicznej po pięknych jeziorach
augustowskich, na trasie niezwykle atrakcyjne śluzowanie.
Biebrzański Park Narodowy - największy park narodowy w Polsce - zwiedzanie
Centrum Edukacji, spacer ścieżką przyrodniczą.
Wigierski Park Narodowy - Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym
Folwarku, zwiedzanie zespołu kościelno-klasztornego Kamedułów, zlokalizowanego
na półwyspie na jeziorze Wigry.
Spływ kajakowy jedną z mazurskich rzek - niezapomniane przeżycie dla wszystkich.
Wycieczka/atrakcja TYLKO DLA RODZICÓW (dzieci zostają w ośrodku pod
opieką terapeutów).
Gry i zabawy na terenie Ośrodka.
Wycieczki piesze po okolicy.
2 ogniska na terenie Ośrodka.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:
Zajęcia prowadzą terapeuci ze Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej
ZAJĘCIA GRUPOWE (grupy 5-6 os.)
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
Połączenie terapii pedagogicznej i ruchowej z elementami integracji sensorycznej. W czasie tych zajęć będą również
wykorzystywane techniki treningu umiejętności społecznych (TUS) – ćwiczenia zdolności komunikacyjnych,
przestrzegania zasad społecznych, rozwijanie umiejętności zabaw i gier. W ramach zajęć prowadzona będzie również
terapia psychologiczna: redukcja zachowań trudnych, a także trening teorii umysłu.

MUZYKOTERAPIA (grupy 5-6 os.)
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
Terapia, której celem jest stymulowanie rozwoju komunikacji, funkcji społecznych i poznawczych poprzez
wielostronną aktywność inspirowaną muzyką. Metody stosowane w terapii to metoda zabawowo – naśladowcza,
pedagogika zabawy i metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które mają na celu integrację grupy.
Podczas muzykoterapii wprowadza się w świat wartości estetycznych, rozwija się ekspresję oraz zdolności
muzyczne takie jak śpiew, poczucie rytmu i umiejętność gry na instrumentach. W czasie tych zajęć
wykorzystywane są również techniki muzykoterapii kreatywnej , neurologicznej, aktywnego słuchania,
Metody Dobrego Startu. Podczas terapii stosuje się program Knillów i metody relaksacji dr Macieja Kieryła.

ARTETERAPIA (grupy 5-6 os.)
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
Atrakcyjna forma terapii, wprowadza w dobry nastrój i przynosi odprężenie. Dostarcza także silnych pozytywnych
wrażeń zmysłowych i doznań emocjonalnych. Daje dzieciom radość tworzenia, dotykania, manipulowania,
oglądania, oraz co za tym idzie, doświadczania świata zewnętrznego za pomocą różnych zmysłów. Dodatkowo,
dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe.
Techniki stosowane podczas zajęć to: malowanie przy użyciu różnych narzędzi, malowanie dłońmi, stemplowanie,
kalkowanie, zabawy masami plastycznymi, rysowanie.

WARSZTATY DLA RODZICÓW
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ZAJĘCIA NA TURNUSIE / KONSULTACJE DLA RODZICÓW
WYJAZDY NA KRYTY BASEN DO GRAJEWA (dla całych rodzin)
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
Zajęcia odbywają się 10 dni na turnusie.

Turnus dla 32 dzieci objętych terapią + opiekunowie
CENA TURNUSU:
Rodzina (2 os.): 6200 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 3900 zł
Opiekun dziecka: 2300 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 11 lat: 2100 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-10: 1550 zł
Dodatkowe dziecko do lat 3, bez świadczeń: gratis
Dopłata do diety bezcukrowej: 60 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezmlecznej: 60 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezglutenowej: 200 zł /os./turnus
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z turnusu.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

