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Wydziat Spraw Spotecznych , Zdrowia
i Organ izacji PozarzEdowych

Jelenia G6ra, 26 listopada 2018 r.

Referencje

DotLczy: letnich p6lkolonii dla dzieci niepelnosprawnych zorqanizowanych przez

Architekton Izabela Zelasko we wsp6tpracy z Wydzialem Spraw Spolecznych. Zdrowia

i Orqanizacji PozarzEdowych UrzQdu Miasta Jeleniej G6ry, w okresie 16.07.2018 r.

- 24.08.2018 r. w OREW Architekton przy_ulicy Wincentego Pola 25 w leleniei G6rze.

Zakres wsp6lpracy zawieral:

- zorganizowanie dziennego pobytu dla dzieci niepetnosprawnych w wieku od 6 do 20 lat

od poniedzialku do pi4tku wtazz wyzywieniem w godzinach B:00 - 16:00, pod fachowq

opiekq nauczycieli i specjalist6w

Program obejmowal m.in.:

a) Zajqcia sportowe, sprawno6ciowe m.in.: gimnastyka, skakanie na gumie dla dzieci,

zabawy na :iwie2ym powietrzu,

b) Zajqcia tw6rcze z wykorzystaniem r62nych material6w i technik plastycznych m.in.:

malowanie 5wiata, zajqcia plastyczne, malowanie kredq po chodniku,

c) Zajqcia z profilaktyki alkoholowej promujqce zdrowy styl 2ycia,

d) Gry izabawy terapeutyczne m.in.: ,,ta6czqce nutki", praca z ksiqzkq, terapie zajqciowe

na Sali Integracji Sensorycznej, dogoterapia,

e) Posilek dla dzieci, (obiad - zupa, drugie danie wrazz sur6wkq, kompot), zajqcia,,mini

kucharz",

f) Spacery/poznawa nie okolicy.

Mamy przyjemno5i poinformowa6, ze spos6b zorganizowania p6tkolonii byl bardzo

profesjonalny, a oferta zajq6 dla uczestnik6w szeroka iclekawa. Po zako6czeniu

p6lkolonii spotkali6my siq z bardzo pozytywnymi reakcjami ze strony rodzic6w. Jeste6my

usatysfakcjonowani z wykonania tak waznego itrudnego zadania, tym samym chcemy

poleci6 Architekton jako rzetelnego i wiarygodnego partnera. Planujemy dalszq

wsp6lpracq na rzecz dzieci niepelnosprawnych, ale r6wniez wszystkich os6b

wykluczonych, bqd2 zagro2onych wykluczeniem spolecznym z pozostalych 5rodowisk.
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Cieszymy siq

zaufania i majqcego

- Architekton Izabelq

z faktu, 2e nasz

na szczeg6lnej

Zelasko.

lokainy rynek jeleniog5rski, wzbogaciN siq o godnego

uwadze dobro najbardziej potrzebujqcych, partnera
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