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RODZINNE ZIMOWISKO TERAPEUTYCZNE 

 

Data: 27.01.- 02.02.2019 

 

Cena: 3400 zł (rodzic + dziecko), 750 zł (dodatkowa osoba) 

 

Cena obejmuje: nocleg, pełne wyżywienie, zajęcia terapeutyczne, szkółkę 

narciarską  

dla dziecka, karnet dla dziecka, dojazd dziecka do stacji narciarskiej, kulig 

Cena nie obejmuje: wypożyczenia sprzętu, karnetu dla rodzica  

 

Miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne Janina Duda, Poręba Wielka 

(okolice Rabki) 

 

Zapraszamy na Rodzinne Zimowisko Terapeutyczne w Porębie Wielkiej,  

miejscowości położonej w malowniczej części Beskidu Wyspowego ok. 10 km  

od Rabki. Chcemy, aby turnus miał rodzinny, kameralny charakter,  

dlatego uczestniczy w nim maksymalnie 6 rodzin i zdecydowaliśmy się  

na zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym. Gospodarze 

przygotowali dla nas przestronne pokoje, każdy z własną łazienką, TV, dostępem 

do Wi-Fi. W ośrodku znajduje się także salon kominkowy z częścią jadalną  

i ogólnodostępny aneks kuchenny.  

 

https://www.agroturystyka.malopolska.pl/ 

 

Wyżywienie: 

- zapewniamy 3 posiłki dziennie. Gospodyni przygotowuje domowe posiłki  

z produktów własnego gospodarstwa. 
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Oferta terapeutyczna: 

- warsztaty dla rodziców (7,5h) – podczas warsztatów będziemy rozmawiać 

o emocjach związanych z wychowaniem dziecka ze spektrum autyzmu,  

o sukcesach i trudnościach dnia codziennego. Wspólnie będziemy szukać 

rozwiązań dla różnych problematycznych dla nas sytuacji. 

- zajęcia grupowe dla dzieci (7,5h) –zajęcia grupowe mają charakter 

integracyjny. W czasie ich trwania będziemy koncentrować się przede wszystkim 

na rozwijaniu relacji, komunikacji i na dobrej zabawie, z uwzględnieniem 

potrzeb i preferencji poszczególnych uczestników grupy. 

- indywidualny czas dla rodziny (3h) – terapeuta będzie do dyspozycji rodziny 

w trakcie trwania turnusu i pomoże w osiągnięciu wspólnie ustalonych celów 

terapeutycznych. W trakcie rozmowy z rodzicami dzieci będą mogły korzystać  

z zajęć rekreacyjnych. 

 

Dodatkowe atrakcje: 

- Codziennie dzieci pod okiem wykwalifikowanego instruktora i terapeutów będą 

mogły uczestniczyć w szkółce narciarskiej i zabawach na śniegu (1 h). 

Korzystać będziemy  ze stacji narciarskiej Ski Lubomierz. Przewidzieliśmy 

wspólny dojazd do stacji busem. W czasie, gdy dzieci będą uczestniczyć  

w zajęciach, rodzice mają czas tylko dla siebie. 

 http://www.lubomierz.com/ 

- W ostatnim dniu turnusu odbędzie się kulig z końmi i ognisko. 

Przedstawiony program ma charakter ramowy. Naszą intencją jest 

dostosowanie się do potrzeb uczestników turnusu. 

 

 


