Informace k prázdninovému pobytu rodičů s dětmi s DS
Termín a místo pobytu: 12.8. – 18.8. 2012 (večeře-oběd) Březejc u Velkého Meziříčí. Objekt patří
Kociánce, je bezbariérový a nachází se uprostřed lesa (více viz http://www.strediskobrezejc.cz/).
K dispozici: tělocvična, přednáškový sál s televizí, venkovní bazén, možnost půjčení kol, pískoviště,
houpačky, kuželky. Pro rodiče společenská místnost (bez obsluhy, nápoje a drobné cukrovinky možno si
zakoupit v blízkém Ořechově a uskladnit v objektu - lednička k dispozici).
V objektu bude s námi sdružení „Piafa“ ve Vyškově a bude možnost využít jejich služeb v odpoledních
hodinách: každý den canisterapie, hiporehabilitace a rehabilitační cvičení.
S hlídáním a programem pro dětí budou pomáhat asistentky.
Začátek pobytu v neděli - příjezd do 16 hod. Následuje vyšetření pracovníky Piafa ve Vyškově. Večeře
zajištěna. Končí se v sobotu obědem.

Odborný program pro děti s DS:
dopolední hodiny:
*logopedie (Mgr. Oĺga Kulíšková); každé dítě s DS během pobytu absolvuje 2 x 45 minut logopedie;
*rozvoj kognitivních funkcí s využitím Feuersteinovy metody u dětí s DS (Mgr. Kateřina Jiskrová);
každé dítě s DS během pobytu absolvuje každý den 30 minut terapie;
*stimulační masáže pro děti s DS se zaměřením na orofaciální oblast ( Mgr. Olga Mercineriová); každé
dítě s DS během pobytu absolvuje 2 x 45 minut speciálních masáží;
odpolední hodiny:
služby Sdružení „Piafa“ ve Vyškově: *hiporehabilitace; *fyzioterapie; *canisterapie; každé dítě s DS
během pobytu absolvuje každý den 3 x 30 minut terapie;
dopolední i odpolední hodiny:
*činnosti asistentek s dětmi s DS - výtvarné tvoření, sportovní dovednosti, hudební program (kytara,
klavír, triangl, bubínek), pohádky na dobrou noc, karneval (masku s sebou)!! apod.

Cena pobytu:
Ubytování a strava (5xdenně):
dospělý, dítě od 12 let:
2.736,- Kč/ pobyt
dítě s DS od 3 do 12 let s lůžkem:
4.484,- až 5.606,- Kč/pobyt + veškeré služby a terapie
dítě s DS do 3 let bez nároku na lůžko a stravu:
3.728,- Kč/pobyt + veškeré služby a terapie
sourozenci od 3 let s lůžkem:
1.284,- až 2.406,- Kč/ pobyt
sourozenci do 3 let bez nároku na lůžko a stravu:
528,- Kč/pobyt
Zájemci o pobyt přihlaste se o přihlášku na marta.kl@centrum.cz.
Termín odevzdání závazné přihlášky: do 15.dubna 2012 na adresu: Úsměvy o.s. , Foltýnova 35, Brno
635 00 nebo na březnovém sobotním setkání;

Platba:
bankovním převodem na č.ú. 209236911/0300 u ČSOB-Poštovní spořitelny; variabilní symbol: datum
narození dítěte (ve tvaru: rok,měsíc,den). Celková částka za pobyt Vám bude sdělena po vyplnění

přihlášky.
Termín úhrady: do 31. května 2012
Informace: marta.kl@centrum.cz ; tel.: 721 908 838

