Wakacyjny turnus terapeutyczny
Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty naszych turnusów stacjonarnych. Turnusy przeznaczone są
dla dzieci z bardzo różnymi wyzwaniami rozwojowymi i służą głównie intensywnej terapii przez zespół
terapeutów. Na turnusy przyjmujemy dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia. Program i grafik układany jest
indywidualnie dla każdego dziecka , tak aby czas spędzony u nas przyniósł najlepsze efekty.
Termin: 25-29.07.2016
1-5.08.2016
Turnus obejmuje:
25 zajęć terapeutycznych tygodniowo w tym:
3 x 45 min dziennie terapii indywidualnej dostosowanej do potrzeb dziecka
2 x 45 min dziennie terapii grupowej (2-3osoby)
Zajęcia rozłożone są na 5 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00). Zapewniamy
wyżywienie w trakcie trwania turnusu (II śniadanie+ dwudaniowy obiad).
Koszt tygodniowego bloku terapeutycznego wynosi 850 zł.
Płatność za turnus odbywa się w 2 etapach. Wpłata zaliczki w kwocie musi odbyć się najpóźniej 2 tygodnie
przed rozpoczęciem turnusu, pozostała część wpłaty musi być uregulowana w pierwszej połowie turnusu.
Podczas turnusów stacjonarnych można skorzystać
z następujących terapii:
o Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa
o Integracja sensoryczna
o Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina
o Logopedia
o Terapia pedagogiczna
o Regulacja ustno-twarzowa Castillo-Moralesa
o Terapia widzenia
o Terapia ręki
o Dogoterapia
o Hipoterapia
o Zintegrowana terapia taktylna
Przed rozpoczęciem turnusu, jeżeli dziecko posiada, prosimy o dostarczenie dokumentacji psychologicznopedagogicznej i historii choroby dziecka, na jej podstawie zaproponujemy Państwu dobór odpowiednich dla
dziecka metod terapeutycznych i ustalimy grafik zajęć.
Dlaczego warto wybrać nasz turnus ?

o

Nasze turnusy stacjonarne odbywają się w kameralnych warunkach 4–6 dzieci.

o

Wszystkie terapie są dobierane do potrzeb i możliwości naszych pacjentów.

o

W zależności od wieku, jak i rodzaju schorzenia dobieramy optymalny program, jak i czas terapii.

o

Zapewniamy wyżywienie na miejscu (II śniadanie + dwudaniowy obiad).

o

Dzięki rodzinnej atmosferze, oddanym terapeutom i przyjaznym wnętrzom, dzieci czują się bardzo
dobrze i szybko nawiązują relację z terapeutą.

