TURNUS III
do 18 lat

Ochotnica Dolna 07-20.07.2019
dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

5 godzin zajęć
dziennie dla dzieci
(50 godzin
na turnusie),
terapia indywidualna
i grupowa

WYŻYWIENIE:

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat Jurkowski*** w Ochotnicy Dolnej
w Gorcach. Pokoje 2-3-4-5 os. z łazienkami, z balkonami
i bez balkonów. W pokojach TV, dostęp do internetu.
Na obiekcie znajdują się m.in.: winda, stołówka, sauna,
jacuzzi, sala dyskotekowa oraz sala konferencyjna
z pełnym wyposażeniem audio-video. Na terenie
Ośrodka znajduje się: bacówka, boisko do koszykówki,
plac zabaw dla dzieci oraz krąg ogniskowy.

3 posiłki dziennie, pierwszym świadczeniem będzie
obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu.
Wszystkie posiłki w formie szwedzkiego stołu.
Możliwość stosowania diet: bezmlecznej,
bezcukrowej, bezglutenowej.
Ośrodeknie prowadzi indywidualnego żywienia.

Strona internetowa Ośrodka: www.jurkowski.com.pl

DOJAZD NA TURNUS:

indywidualny

PROGRAM TURYSTYCZNY:
l

l
l

l
l

Wycieczka do Rabkolandu - Rodzinnego Parku Rozrywki i Edukacji w Rabce.
Ze wszystkich atrakcji, takich jak karuzele, rollercoastery czy łódeczki można korzystać
przez cały dzień do woli, bez żadnego limitu! W Rabkolandzie znajdziecie jednak nie
tylko urządzenia znane z najlepszych wesołych miasteczek. Podczas wizyty w parku
towarzyszyć Wam będzie ponad 250 rzeźb, często połączonych w Teatry Ruchomych
Figur, które cieszą oczy i uszy nie tylko najmłodszych. W weekendy czekają na Was
także prawdziwe przedstawienia, wtym pokazymagii!
Zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie - ruiny gotyckiego zamku z XIVwieku, położone
na wzgórzu nad Dunajcem w granicach Pienińskiego Parku Narodowego.
Rejs statkiem po Jez. Czorsztyńskim - statek "HARNAŚ" to pływająca kawiarnia,
z pokładu której można podziwiać okoliczne zabytki zarówno architektury jak
i przyrody takie jak: Zamek Dunajec w Niedzicy, zamek w Czorsztynie, Zaporę Wodną w
Niedzicy, Zielone Skałki czy Pieniński Park Narodowy. W górnej części oraz na dziobie
statku znajdują się pokłady słoneczne, na których można zażywać kąpieli słonecznych
wtrakcie rejsu spacerowego.Wśrodkowej części statku znajduje się kawiarenka.
Spacerpo Zaporze Czorsztyńskiej,
2 ogniska naterenie ośrodka.

Wycieczki odbywają się w weekend (13 i 14 lipca).

PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z LOGOPEDĄ
0,5 godz. dziennie (łącznie 5 godz. na turnusie).
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
0,5 godz. dziennie (łącznie 5 godz. na turnusie).
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PEDAGOGIEM
0,5 godz. dziennie (łącznie 5 godz. na turnusie).
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z ARTETERAPII
0,5 godz. dziennie (łącznie 5 godz. na turnusie).
ZAJĘCIA GRUPOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
ZAJĘCIA GRUPOWE SPORTOWE
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
ZAJĘCIA GRUPOWE Z PEDAGOGIEM
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (10 dni na turnusie).
Zajęcia prowadzą terapeuci ze Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej.
W jego strukturach funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum dla dzieci z autyzmem oraz Ośrodek Terapii
i Diagnostyki Dzieci Autystycznych. Jest to największa tego typu placówka w Polsce Wschodniej.
Kadra systematycznie podnosi kwalifikacje, odbywając kursy i szkolenia. To wszystko przekłada się na ilość podopiecznych,
których przybywa z roku na rok. Z myślą o nich i ich przyszłości Stowarzyszenie Wspólny Świat buduje pierwsze w Polsce
Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, gdzie świadczona będzie kompleksowa pomoc osobom dotkniętym tym
zaburzeniem. Uruchomiony zostanie kolejny etap edukacji, tj. szkoła przysposabiająca do pracy. Dorośli z autyzmem
będą mieli do dyspozycji nie tylko warsztaty terapii zajęciowej, ale również mieszkania treningowe.
Stowarzyszenie nie tylko dba o standardy, ale także podąża za najnowszymi tendencjami w terapii i diagnozie osób
z autyzmem. Jest superwizowane przez Centrum Terapii Behawioralnej oraz Pyramid Educational Consultants of Poland.
W celu wymiany doświadczeń współpracuje z placówkami terapeutycznymi we Francji i na Białorusi.

Turnus dla 28 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 12 lat: 2000 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 3-11: 1550 zł
Dodatkowe dziecko do lat 2, bez świadczeń: 200 zł
Dopłata do diety bezcukrowej: 60 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezmlecznej: 60 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezglutenowej: 150 zł /os./turnus
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z turnusu.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

