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RODZINNY TURNUS TERAPEUTYCZNY 

 
Data: 01-11.07.2018 

 

Cena: 3800 zł (rodzic + dziecko), 700 zł (dodatkowa osoba) 

 

Miejsce: Agroturystyka "U Wójcika", Ścinawka Górna (okolice Kłodzka) 

 

Zapraszamy na Rodzinny Turnus Terapeutyczny w Górnej, malowniczej 

miejscowości położonej w Kotlinie Kłodzkiej. Chcemy, aby turnus miał rodzinny, 

kameralny charakter, dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować go  

w gospodarstwie agroturystycznym. W domu znajduje się kuchnia (istnieje 

możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków), duża salka na wieczorne 

spotkania, wielkie podwórko z placem zabaw i miejscem na grilla. Pokoje mają 

własne łazienki, są wyposażone w telewizory. Górska okolica zachęca  

do spacerów. 

 

https://uwojcika.spanie.pl/ 

 

Oferta terapeutyczna: 

- warsztaty dla rodziców (14h) – 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 (14h) –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 (6h) – terapeuta będzie do dyspozycji rodziny 
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w trakcie trwania turnusu i pomoże w osiągnięciu celów terapeutycznych. 

- wspólne zabawy dla dzieci i rodziców (7h) – 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*: 

Na weekend zaplanowaliśmy dwa wyjazdy niedaleko Ścinawki. Pierwszą z nich 

jest wycieczka do Muzeum Zabawek w Kudowie- Zdroju i udział  

w warsztatach zabawkarskich, podczas których dzieci wspólnie z rodzicami 

będą własnoręcznie wykonywać zabawkę, którą zabierają ze sobą na pamiątkę, 

a drugą jest wyjazd do kopalni złota w Złotym Stoku, gdzie możemy poczuć 

się jak prawdziwi poszukiwacze skarbu.  

 

* dojazd we własnym zakresie 

 

Wyżywienie, do wyboru są dwie możliwości: 

- zapewniamy catering (3 posiłki dziennie), jest dowożony z pobliskiego bistro 

"Kraina Smaków", śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, a obiady  

w zestawie zupa i drugie danie. Jedzenie będzie dowożone na miejsce. 

- dla osób korzystających z diet istnieje możliwość przygotowywania posiłków 

we własnym zakresie w kuchni na terenie gospodarstwa agroturystycznego 

(chęć skorzystania z samodzielnego przygotowywania posiłków należy zgłosić 

przy zapisywaniu się na turnus). 


