TURNUS VIII
10-22 lat

Wisła 04-17.08.2019
dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

Terapia
indywidualna
i grupowa,
zajęcia na basenie
dla dzieci
z rodzicami
ZAKWATEROWANIE:
Hotel*** Pod Jedlami w Wiśle w Beskidzie Śląskim.
Pokoje 2-3-4 os. z łazienkami. W pokojach TV, radio,
dostęp do internetu. Hotel położony w odległości 1000m
od centrum. Na obiekcie znajdują się: restauracja, pokój
zabaw dla dzieci, plac zabaw, winda.
WAŻNE: pokoje otwierane są na kartymagnetyczne.
Strona internetowa hotelu: www.podjedlami.pl

WYŻYWIENIE:
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.

DOJAZD NA TURNUS:

PROGRAM TURYSTYCZNY:
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Wycieczka autokarowa do Miasteczka Twinpigs - westernowego parku rozrywki w
Żorach.
Wycieczka autokarowa do ZOO w Ostrawie (Republika Czeska) - drugiego pod
względem powierzchni ogrodu zoologicznego w Czechach z prawie 4 000
zwierzętami.
Wizyta w Chlebowej Chacie w Górkach Małych - spotkanie z okruchem tradycji.
Dorosłym przypominamy jak życie wyglądało 50 - 100 lat temu i przywołujemy ich
wspomnienia, zaś młodszym pokazujemy jak wyglądało życie ich dziadków. Całość
pokazu kończy się degustacją własnoręcznie zrobionych podpłomyków ze smalcem,
masłem, miodem i kawą zbożową - wszystko domowej roboty.
Dream Park w Ochabach - zwiedzanie parku miniatur, parku dinozaurów oraz
prehistorycznego oceanarium.
Mała Pętla Beskidzka: Koniaków (Muzeum Koronek), Jaworzynka (spacer na
punkt styku trzech granic: Polski,Czech i Słowacji) , Istebna (Chata Kawuloka).
”Kulig” malowniczą doliną Białej Wisełki zakończony ogniskiem z kiełbaskami w
chacie góralskiej.
Wycieczka/atrakcja TYLKO DLA RODZICÓW (dzieci zostają w ośrodku pod
opieką terapeutów).
Wisła - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Galeria Trofea Sportowe Adama
Małysza
Wycieczki piesze po górach.
2 ogniska.

indywidualny

PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:
Zajęcia prowadzą terapeuci ze Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej
ZAJĘCIA GRUPOWE (grupy 4 os.)
55 minut dziennie (łącznie 9 godz. 15 min. 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 4 os.)
55 minut dziennie (łącznie 9 godz. 15 min. 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.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z LOGOPEDĄ
30 min. co drugi dzień (łącznie 2,5 godz. na turnusie).
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z ARTETERAPII
30 min. co drugi dzień (łącznie 2,5 godz. na turnusie).
WIECZORNE ZAJĘCIA GRUPOWE (grupy 8 os.)
3 godz. na turnusie
ZAJĘCIA GRUPOWE NA BASENIE DLA DZIECI Z RODZICAMI
30 min. dziennie (łącznie 5 godz. na turnusie).
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (10 dni na turnusie).

Turnus dla 32 dzieci objętych terapią + opiekunowie
CENA TURNUSU:
Rodzina (2 os.): 6100 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 3800 zł
Opiekun dziecka: 2300 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 12 lat: 2100 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11: 1650 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11, bez własnego łóżka: 1350 zł
Dodatkowe dziecko do lat 3, bez świadczeń: gratis
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.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

