PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO RODINY S DĚTMI
v RC Smečno 25.7. - 1.8. 2015
Vážení a milí,
v rámci projektu „Podpora rodin se SMA a dystrofiemi“ Vám i v letošním roce
nabízíme možnost zúčastnit se týdenního prázdninového pobytu pro rodiny s dětmi
v rodinném centru Smečno
Pobyt se uskuteční v termínu 25.7.- 1.8. 2015 v objektu RC Smečno.
Objekt disponuje výtahem a všechny prostory jsou přístupné pro vozíčkáře. Pokoje jsou vybaveny
vlastní koupelnou. Podrobnosti o objektu naleznete na www.rcsmecno.cz

Ceny pro tento pobyt jsou pro rodiny, které se zapojily do výše zmíněného projektu,
díky finanční podpoře KR Smečno oproti běžnému ceníku zvýhodněné.
•

Cena za pokoj a rodinu (max. 2dospělí + 2děti) činí 5700Kč za pobyt

U početnějších rodin budou další účastníci účtováni dle ceníku platného pro rok 2015 viz www.dumrodin.cz
Děti do 2let jsou zdarma.

•

Po příjezdu bude účastníkům vyplacen příspěvek na dopravu ve výši 1000Kč
(na rodinu)

Cena zahrnuje:
–
–
–
–
–
–

stravování formou plné penze včetně pitného režimu (děti mají jídlo 5x denně
(včetně dvou svačin), dospělí 3x denně)
služby asistenta (rodiče mohou mít během dne vlastní program – asistent si dítě
převezme do péče)
služby programové vedoucí (zajišťuje Ing. Barbora Šafaříková)
výtvarné potřeby a materiál (děti i rodiče si budou moci během pobytu vyzkoušet
zajímavé výtvarné techniky)
odměny pro děti
přednášky z oblasti sociálně-právní (novinky týkající se dávek a příspěvků pro ZTP)
a pedagogicko-psychologické (integrace dětí do běžných škol všech stupňů; školní
zralost, vývojové poruchy učení...) – možnost domluvit si i individuální konzultaci
s psycholožkou paní PhDr. D.Krausovou
Závaznou přihlášku si můžete vyžádat na níže uvedených kontaktech.
Počet míst je vzhledem ke kapacitě objektu omezen!
Uvítáme Vaše připomínky a podnětné návrhy na zlepšení nabízených služeb.
Za celý SMA tým Vás srdečně zdraví a na viděnou se těší Markéta Vlčková.
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