TURNUS VIII
do 18 lat

Ochotnica Dolna 26.07-08.08.2020

dla dzieci i młodzieży z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

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

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

DOJAZD NA TURNUS:

indywidualny

Strona internetowa Ośrodka: www.jurkowski.com.pl

PROGRAM TURYSTYCZNY:












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, w tym pokazy magii!
Zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie. Przejście piesze przez Halę Majerz - wizyta
w bacówce - możliwość zakupu świeżo wyrabianych serów. Spacer na zaporę wodną
Jeziora Czorsztyńskiego.
Rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim.
Szczawnica - spacer po uzdrowisku, wjazd wyciągiem krzesełkowym na Palenicę
z wejściem na Szafranówkę (742 m. n.p.m.).
Rezerwat „Wąwóz Homole” - najpiękniejszy wąwóz w Pieninach z cennymi
osobliwościami przyrody ożywionej i nieożywionej.
Góra Wdżar (767 m. n.p.m.) - Kraina Śpiącego Wulkanu.
Wycieczka/atrakcja niespodzianka dla rodziców i rodzeństwa (dzieci zostają w
ośrodku pod opieką terapeutów).
Wycieczki piesze po górach.
2 ogniska na terenie ośrodka.
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PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:

BEZ PRZERW MIĘDZY ZAJĘCIAMI!

Zajęcia prowadzą terapeuci ze Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej
ARTETERAPIA Z MUZYKOTERAPIĄ (grupy 5-6 os.)
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).

To atrakcyjna forma terapii, która daje dzieciom radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania oraz
doświadczania świata zewnętrznego za pomocą różnych zmysłów. 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.
Podczas muzykoterapii wprowadza się w świat wartości estetycznych, rozwija się ekspresję oraz zdolności muzyczne
takie jak śpiew, poczucie rytmu i umiejętność gry na instrumentach.

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE (grupy 5-6 os.)
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).

Nastawione na zdobywanie i porządkowanie wiedzy o otaczającym świecie oraz nauce lub utrwalaniu podstawowych
umiejętności szkolnych (czytania, pisania, liczenia). W czasie tych zajęć będą również wykorzystywane techniki
treningu umiejętności społecznych – 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.

ZAJĘCIA RUCHOWE z elementami INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (grupy 5-6 os.)
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).

Zajęcia pozytywnie wpływające na rozwój psychofizyczny dzieci. Wprowadzane będą gry i zabawy ruchowe, które
nie tylko wpływają na rozwój motoryczny (planowanie motoryczne, koordynacje wzrokowo-ruchową, mechanizmy
równoważne, posturalne, motorykę małą), ale również kształtować będą umiejętności społeczne (rozumienie zasad
i ich przestrzeganie, czekanie na swoja kolej, współpraca z rówieśnikami). Zajęcia będą wzbogacone elementami
integracji sensorycznej, stymulujące systemy sensoryczne takie jak system przedsionkowy, czucie głębokie, dotyk,
słuch, węch, smak. Układ zajęć będzie przyjazny dla dzieci, a aktywności dostosowany do ich możliwości tak, aby
miały szansę odnosić sukcesy i czerpać radość z aktywności fizycznej.

WARSZTATY DLA RODZICÓW
BASEN (dla całych rodzin)
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (10 dni na turnusie).

Turnus dla 36 dzieci objętych terapią + opiekunowie
CENA TURNUSU:
Rodzina (2 os.): 6500 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 4000 zł
Opiekun dziecka: 2500 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 12 lat: 2300 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 3-11: 1650 zł
Dodatkowe dziecko do lat 2, bez świadczeń: 250 zł
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.
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