TURNUS 2

WISŁA 25.06-08.07.2023
Hotel*** „POD JEDLAMI”

WIEK OSÓB W TERAPII: DO 18 LAT

Zajęcia terapeutyczne na turnusie prowadzi Stowarzyszenie
„Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku między śniadaniem
a obiadem. Zajęcia ułożone są blokowo, jedne po drugich. Biorą
w nich udział same dzieci. Dzieci między zajęciami przeprowadzają
terapeuci. Rodzice/opiekunowie mają wtedy warsztaty lub czas
dla siebie. Co drugi dzień, w przerwie między zajęciami a obiadem,
są wyjazdy na basen.
Między obiadem a kolacją realizowany jest program turystycznorekreacyjny. W weekend zaplanowaliśmy wycieczki całodniowe.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w turnusie.

POŁOŻENIE: Hotel trzygwiazdkowy, położony na zboczu Jarzębatej, 15 minut spacerem od wiślańskiego deptaka.
DOJAZD: indywidualny, na miejscu zapewniony autokar w ramach realizacji programu turystycznego
OŚRODEK: Cały hotel do dyspozycji uczestników turnusu. Zakwaterowanie w pokojach z balkonami, z widokiem na dolinę
Wisły, łącznie 40 pokoi, 3 piętra. Hotel posiada całodobową recepcję, restaurację, kawiarnię, windę, strefę saun dostępną całą
dobę, plac zabaw, bezpłatny parking. W hotelu jest codzienny serwis pokojowy. Można skorzystać z usługi prania za opłatą.
POKOJE: standard (2-3 os.): 2 pojedyncze łóżka i rozkładana sofa szer. 90 cm; powierzchnia pokoju ok. 20-22 m2, deluxe
(4 os.): 2 pojedyncze łóżka i rozkładana sofa szer. 120 cm; powierzchnia pokoju ok. 32-34 m2
W każdym pokoju znajduje się: łazienka, TV, balkon, mini-lodówka, telefon, zestaw powitalny (czajnik i kubeczki), ręczniki,
zestaw kosmetyków, dostęp do Wi-Fi. Wszystkie pokoje otwierane są na karty magnetyczne. Pokoje przeszły generalny
remont w roku 2021.
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WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do stolika. Pierwszym
świadczeniem na turnusie będzie obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Możliwość stosowania diet za dodatkową opłatą:
bezmlecznej, bezcukrowej, bezglutenowej, wegetariańskiej. Hotel jest członkiem programu "Menu bez glutenu", a załoga
kuchni została gruntownie przeszkolona przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie
Bezglutenowej.
PROGRAM TURYSTYCZNO-REKREACYJNY: wycieczka autokarowa na Morawy (Republika Czeska): Sztramberk –
zwiedzanie malowniczego zabytkowego miasteczka, panorama widokowa ze średniowiecznej wieży zamkowej; Koprzywnica
- muzeum zabytkowych samochodów Tatra, Miasteczko Twinpigs - westernowy park rozrywki w Żorach, zwiedzanie Browaru
Zamkowego w Cieszynie, Chlebowa Chata w Górkach Małych - zwiedzanie połączone z pokazem, Skolnity - wjazd koleją
krzesełkową na szczyt i zejście piesze do Wisły, Centrum Pasterstwa w Koniakowie - warsztaty oraz możliwość zakupu
oscypków, ”Kulig” malowniczą doliną Białej Wisełki zakończony ogniskiem z kiełbaskami w chacie góralskiej, Leśny Park
Niespodzianek w Ustroniu, wycieczka/atrakcja niespodzianka dla rodziców i rodzeństwa (w czasie zajęć terapeutycznych),
5 wyjazdów na basen do Skoczowa, 2 ogniska, dyskoteka.
PROGRAM TERAPEUTYCZNY:
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - TUS (grupy 6 os.) - 1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie)
Zajęcia grupowe, podczas których dzieci będą rozwijać zdolność współdziałania i wyrażania własnych potrzeb oraz doskonalić
sprawność w porozumiewaniu się i w komunikowaniu z innymi (w zależności od potrzeb uczestników także z wykorzystaniem
AAC- alternatywnych sposobów komunikacji). Celem zajęć będzie również rozwijanie teorii umysłu, rozumienie emocji
własnych oraz cudzych.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (grupy 6 os.) - 1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie)
Zajęcia grupowe łączące w sobie zabawy plastyczne, techniczne i majsterkowanie, których celem jest rozwój kreatywności,
sprawności manualnej oraz umiejętności pracy w grupie. W trakcie wykonywania różnorakich działań artystycznych dochodzi
do wszechstronnego pobudzania rozwoju. Kształtowane są takie umiejętności jak zdolność do analizowania, dostrzegania
szczegółów, plastyczność myślenia, otwartość na nowe kierunki działania, postawa twórcza oraz akceptacja siebie i swoich
działań.
ZAJECIA RUCHOWE METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WEDŁUG WERONIKI SHERBORNE (grupy 6 os.) - 1 godz.
dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie)
Zajęcia grupowe, których celem jest poznanie siebie i własnego ciała (świadomość własnej osoby, ciała) oraz zdobycie
pewności siebie i budowanie poczucie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu (świadomość przestrzeni). Metoda Weroniki
Sherborne wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości
samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.
WARSZTATY DLA RODZICÓW 5 spotkań po 1 godz. (łącznie 5 godz. na turnusie)

CENA:

Opłata za zwierzę: 100 zł/turnus

Rodzina (2 os.): 11900 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 7400 zł
Opiekun dziecka: 4500 zł
Dodatkowa osoba w wieku od 12 lat: 4500 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11 lat: 2850 zł
Dodatkowe dziecko do lat 3, bez świadczeń: gratis

Cena zawiera:
noclegi i wyżywienie zgodnie z ofertą, realizację
programu terapeutycznego i turystyczno-rekreacyjnego,
ubezpieczenie NNW, opiekę kierownika, możliwość
konsultacji z pielęgniarką, codzienny serwis pokojowy z
możliwością wymiany ręczników, wymiana pościeli w
połowie turnusu, bezpłatny parking, opłatę miejscową

Dopłata do diety bezcukrowej: 100 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezmlecznej: 100 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezglutenowej: 150 zł /os./turnus

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji z turnusu - szczegóły w biurze.
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