RODZINNY TURNUS TERAPEUTYCZNY
Data: 22-29.06.2019
Cena: 4500 zł (rodzic + dziecko), 600 zł (dodatkowa osoba)
Miejsce: Agroturystyka Buczynowa Dolina, Wapienne (Beskid Niski)
Zapraszamy na Rodzinny Turnus Terapeutyczny w miejscowości Wapienne,
położonej w samej otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Chcemy,
aby turnus miał rodzinny, kameralny charakter, dlatego zdecydowaliśmy się
zorganizować go w gospodarstwie agroturystycznym, które będzie na naszą
wyłączność. Gospodarze przygotowali dla nas kolorowe i przytulne pokoje,
każdy z własną łazienką. W ośrodku znajduje się także salon z kominkiem,
a w nim domowa biblioteczka z książkami o różnej tematyce, gry planszowe
dla dzieci i dorosłych, zabawki. Warsztaty dla rodziców realizować będziemy
w salonie. Zajęcia dla dzieci będą odbywały się w specjalnej przestrzeni
warsztatowej- jurcie i na świeżym powietrzu.
www.buczynowadolina.com
Oferta terapeutyczna:
- warsztaty dla rodziców (10h) – 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 (10h) –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 (5h) – terapeuta będzie do dyspozycji rodziny
w trakcie trwania turnusu i pomoże w osiągnięciu celów terapeutycznych.
Przedstawiony

program
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Naszą

intencją

jest

dostosowanie się do potrzeb uczestników turnusu.
Dodatkowe atrakcje*:
- codzienne warsztaty tematyczne: robienie mydła, robienie kul do kąpieli
i tabliczek woskowych, pieczenie ciasteczek, las w szkle, zielnik
- wycieczka do Zamku Stara Baśń w Grybowie
* dojazd we własnym zakresie

Wyżywienie:
- zapewniamy wyżywienie (3 posiłki dziennie). Gospodyni przygotowuje posiłki,
z największą starannością - pachnące i smakujące domem. Większość
składników pochodzi z produktów własnych lub sąsiednich gospodarstw.
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