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Referencje

Dotyczy: zimowych półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowanych w ramach

realizaĄi zdania publicznego pt.: Organizacja integracyjnego wypoczynku

niepełnosprawnych dzieci i dorosłych podczas ferii zimowyń 2019 r. przez Fundację

Pomocy Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom ARCHITEKTON, we współpracy zWydziałem

Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jeleniej GÓry,

w OREW ARCHITEKTON w Jeleniej Górzę.

Zakr es wsp ółprac y zaw ier ał,.

- zorganizowanie dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 6 do 18 lat,

podczas dwóch pięciodniowych (28.01-01 .02.2019 i 04.-08.02.2019) turnusów

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, y,ftaz z wyzywieniem, pod fachową

opieką nauczycieli i specjalistów.

Program obejmował m.in.:

a) zajęcia ze specj alistami : lo gop edą, ftzjoterapeutą, dogoterapeutą,

b) zajęcia sportowe, sprawnościowe m.in.: gimnastyka, skakanie na gumie dla dzieci,

zabavły na świezym powietrzu,

c) zEęcia twórcze z wykorzystaniem rożnych materiałów i technik plastycznych m.in.:

malowanie świata, zajęcia plastyczne,

d) zajęciaz profilaktyki alkoholowej promujące zdrowy styl życia,

e) gry i zabawy terapeutyczne m.in.: ,,tańczące nutki", praca zksiĘką, terapie zajęciowe

na Sali Integracji Sensorycznej,

0 posiłek dla dzieci, (obiad - zupa, drugie danię wraz z surówką, kompot), zajęcia,,mini

kulharz",

Urząd MiastaJelenia CÓra - Departament Spraw Społecznych

Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
ul, Ptasia 6a, 58-500 Jelenia Córa

tel.: +48 75 75 49 87'| , fax: +48 75 75 46 119

ePUAP: / UMJG /SkrytkaESP e- mail: sprawys poleczne@jeleniagora.pl



Mamy przyjemność poinformować, że sposób zorganizowania półkolonii był bardzo

profesjonalny, a oferta zajęć dla uczęstników szeroka i ciekawa. Po zakończeniu półkolonii

spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi reakcjami ze strony rodziców.

Jesteśmy usatysfakcjonowani z wykonania tak ważnego i trudnego zadania, tym samym

chcemy polecić Fundację ARCHITEKTON jako rzetelną i wiarygodną organizację.

Liczymy na dalszą współpracę na rzęQz dzięct niepełnosprawnych, ale również wszystkich

osób wykluczonych, bądż zagrożonych wykluczeniem społecznym zpozostałych środowisk.

Cieszymy się z faktu, że nasz lokalny rynek jeleniogórski, wzbogacił się o godnego zaufania i

mającego na szczególnej uwadze dobro najbardziej potrzebujących partnera

- Fundację Pomocy Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom ARCHITEKTON.

MIA,§re


