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Opieka nad dziećmi 24h

Hotel Ameliówka ***

Twoje dziecko jest z nami 
bezpieczne

Jeden z najpiękniej położonych 
obiektów w Górach Świętokrzyskich. WARSZTATY

TWÓRCZOŚCI

TEATR
EMOCJI



 Z radością informujemy, że w roku 2020, 

wspólnie z firmą AB active – liderem 

aktywnego wypoczynku, rozpoczęliśmy 

współpracę nad organizacją wyjazdów 

na obozy psychologiczno-aktywne. 

Również w tym roku przygotowaliśmy dla 

Państwa wyjątkową ofertę obozów. 

Połączenie naszych doświadczeń w 

terapii dzieci i młodzieży oraz 

doświadczeń AB Active w organizacji 

wypoczynku i wyjazdów gwarantuje 

najwyższą jakość każdej z tych dziedzin.

Dlaczego 
warto?



 Dzieci trenują kompetencje społeczne, takie jak 
współpraca w grupie, asertywność, 
komunikowanie swoich potrzeb, wyrażanie swoich 
emocji i ich rozpoznawanie u innych, czy też 
rozwiązywanie konfliktów bez użycia agresji. 
Prowadzący najpierw przekazuje dzieciom wiedzę 
o tym, dlaczego te umiejętności są takie ważne, a 
także, jakie korzyści mogą dzięki nim osiągnąć. 
Gdy zdobędą już konieczną wiedzę, mogą ćwiczyć 
te umiejętności w grupie – przykładowo poprzez 
odgrywanie scenek czy rysowanie, tak by potrafić 
wykorzystać te kompetencje w codziennych 
sytuacjach.

TUS, czyli Trening 
Umiejętności Społecznych



Teatr Emocji
 Zajęcia mają formę nauki przez zabawę – 
uczestnicy tworzą swoje kukiełki, bawią się 
w teatrzyk cieni, czy też odgrywają 
improwizowane scenki. W ten sposób 
utrwalają zdobyte przez siebie umiejętności 
społeczne. Główny nacisk jest tu położony 
na emocje – ich nazywanie oraz 
rozpoznawanie u siebie i innych ludzi. 
Uczestnicy uczą się także ekspresji emocji, 
która powinna być społecznie 
akceptowalna, czyli taka, która nie 
wyrządza innym krzywdy. 

 W czasie zajęć dzieci mogą nauczyć się 
przykładowo, jak mogą odnaleźć w sobie 
swoje mocne strony, a także jak radzić 
sobie ze złością.



Program zajęć sportowych

 Zaplanowaliśmy wiele możliwości  aktywności 
fizycznej – zarówno w ośrodku, jak i na 
świeżym powietrzu. Na uczestników czekają 
sporty zespołowe, takie jak piłka nożna           
i koszykówka, dzięki którym mogą oni uczyć 
się współpracy i metod rozwiązywania 
konfliktów. Podczas obozu organizujemy 
ponadto różnorodne zabawy ruchowe, by 
dzieci mogły wypocząć, spędzić wartościowy 
czas z rówieśnikami oraz rozładować swoje 
pokłady energii.

 Ponadto, w planie jest wyjście na basen, 
relaksacja podczas spacerów 
krajoznawczych oraz wycieczki trekkingowe, 
w tym także na Święty Krzyż.



W czasie zajęć dzieci wykonują różnorodne 
prace plastyczne, zarówno samodzielnie, jak 
i w grupie. Zachęcamy dzieci do rozwijania 
swojej kreatywnej strony, dzięki czemu 
stymulowana jest wyobraźnia, zdolności 
manualne oraz motoryka dziecka. 

 Poprzez pracę twórczą utrwalają także 
umiejętności zdobyte podczas innych zajęć, 
takie jak współpraca oraz niesienie pomocy 
innym.

Warsztaty twórczości



Hotel Ameliówka ***

 Ameliówka położona jest na zboczu 
Góry Dąbrówki. Z hotelowych tarasów 
możemy podziwiać piękne krajobrazy 
najstarszych gór w Europie

 Na terenie ośrodka znajduje się 
szereg atrakcji, w tym m. in.: piłkarzyki, 
stół do ping-ponga, stół do bilardu 
oraz tablica i rzutki dart.

 W ośrodku znajdują się pokoje 3, 4, 5 – 
osobowe.



CENNIK
 2699 zł

Cena zawiera:

- 7 noclegów
- pełne wyżywienie (dodatkowo podwieczorek lub drugie 
śniadanie w postaci zdrowych musów owocowych DRUGIE 
ŚNIADANIE oraz woda pitna na zajęciach)
- transport autokarem LUX
- zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych
- zajęcia animacyjno-sportowe z kadrą Fundacji 
Terapeutycznej oraz AB active – liderem aktywnego 
wypoczynku
- realizacja zajęć animacyjnych
- całodobowa opieka kadry
- zawody, nagrody
- pamiątki z wyjazdu “gadżety-niespodzianki”
- ubezpieczenie NNW i podatek VAT.

Opłaty fakultatywne: 

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 3% wartości 
obozu
- konsultacja z psychologiem przed obozem (dla 
nowych klientów Terapeutycznej) - 100 zł/50 min



 Chciałbyś zapisać dziecko 
lub masz jakieś pytania?

Zapraszamy do kontaktu
- z chęcią pomożemy :)

533 355 888
recepcja@terapeutyczna.org

www.terapeutyczna.org

Terapeutyczna 
Fundacja

Jesteś ciekaw, jak wyglądają nasze zajęcia? 
Zaobserwuj nas i bądź na bieżaco!


