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RODZINNY TURNUS TERAPEUTYCZNY 

 

Data: 18-26.08.2019 

 

Cena: 4650 zł (rodzic + dziecko), 1100 zł (dodatkowa osoba) 

 

Miejsce: Agroturystyka "Farma 69", Kopaniec (okolice Szklarskiej Poręby) 

 

Zapraszamy na Rodzinny Turnus Terapeutyczny w Kopańcu, malowniczej 

miejscowości położonej w Górach Izerskich. Chcemy, aby turnus miał rodzinny, 

kameralny charakter, dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować go  

w gospodarstwie agroturystycznym. Gospodarze przygotowali dla nas 

kameralne i przytulne pokoje w drewnie, każdy z własną łazienką. W ośrodku 

znajduje się także profesjonalnie przygotowana sala szkoleniowa (teatralno-

taneczna), która będzie służyć dzieciom do zabawy podczas zajęć grupowych. 

Warsztaty dla rodziców realizować będziemy w przestronnym salonie. Obiekt 

posiada także aneks kuchenny (istnieje możliwość samodzielnego 

przygotowywania posiłków). Na co dzień dzieci mogą korzystać m.in. z placu 

zabaw i małego zwierzyńca.  

 

www.dolinaharmonii.pl 

 

Oferta terapeutyczna: 

- warsztaty dla rodziców (12h) – podczas warsztatów będziemy rozmawiać 

o emocjach związanych z wychowaniem dziecka ze spektrum autyzmu,  

o sukcesach i trudnościach dnia codziennego. Przekonamy się, że zawsze 

istnieje możliwość poradzenia sobie z problemami, które czasem wydają się być 

nierozwiązywalne. 

- zajęcia grupowe dla dzieci (12h) –zajęcia grupowe mają charakter 

integracyjny. W czasie ich trwania będziemy koncentrować się przede wszystkim 
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na rozwijaniu relacji, komunikacji i na dobrej zabawie, z uwzględnieniem 

potrzeb i preferencji poszczególnych uczestników grupy. 

- indywidualny czas dla rodziny (6h) – terapeuta będzie do dyspozycji rodziny 

w trakcie trwania turnusu i pomoże w osiągnięciu celów terapeutycznych. 

- wspólne zabawy dla dzieci i rodziców (4h) – po obiedzie będą odbywały 

zajęcia wspólne dla dzieci i rodziców, których celem jest przede wszystkim 

wspólne spędzenie razem czasu wolnego, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. 

 

Przedstawiony program ma charakter ramowy. Naszą intencją jest 

dostosowanie się do potrzeb uczestników turnusu. 

 

Dodatkowe atrakcje*: 

- warsztaty ceramiczne w Galerii Kozia Szyja, 

- warsztaty mozaiki w Izery Gallery 

- wyjazd do Term Cieplickich lub Szklarskiej Poręby (w zależności od pogody  

i ustaleń grupy). 

 

* dojazd we własnym zakresie 

 

Wyżywienie: 

- zapewniamy wyżywienie (3 posiłki dziennie). Gospodyni przygotowuje posiłki 

według życzenia i gustu gości. Większość składników pochodzi z ekologicznych 

produktów sąsiednich gospodarstw. 

 


