
DLA KOGO?

Drodzy Rodzice, jeśli czujecie, że Wasze Dziecko potrzebuje wsparcia w rozwoju 

kompetencji społeczno-emocjonalnych zapraszamy na pięciodniowy intensywny 

 Trening Umiejętności Społecznych skierowany do dzieci w wieku 7-11 lat.

 

CEL:

Naszym założeniem jest wspierać te umiejętności i kompetencje, które pozwalają dziecku 

wchodzić w satysfakcjonujące dla niego relacje społeczne. Celem treningu jest 

wzmacnianie sfery społeczno-emocjonalnej w atrakcyjnej dla dzieci formie. 

Rozwijać będziemy umiejętność: budowaia relacji, wspólpracy, komunikacji, reagowania w 

sposób asertywny oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Poprzez przygotowane 

ćwiczenia i aktywności będziemy pogłębiać świadomość przeżywanych emocji, swoich 

kompetencji i mocnych stron, wzmacniać akceptacje siebie oraz poczucie własnej wartości.

 

OFERTA OBEJMUJE:

-Pięć dni intensywnego Treningu Umiejetności Społecznych w godzinach 8.30-17.00.

-Kameralne grupy.

-Stałą opiekę specjalistów.

-Codzienną informację dotyczącą funkcjonowania dziecka oraz działań w grupie, 

przekazywaną rodzicom przez specjalistę prowadzącego.

-Pisemne podsumowanie działań terapeutycznych oraz informację dotyczącą 

funkconowania dziecka w grupie na zakończenie turnusu.

-Drugie śniadania.

-Wycieczki

-Ubezpieczenie NNW dziecka.

*Możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie ze specjalistą po zakończeniu 

turnusu.

 

PLAN TYGODNIA:

Dzień 1 -LEGO TUS, tego dnia skupimy się na budowaniu relacji, współpracy oraz 

komunikacji (budujemy nasze miasto, min."Zamek Wspaniałości"-mocnych stron każdego z 

nas oraz "Aleje Gwiazd"-indywidualne cechy uczestników).

Dzień 2 -MALI ARTYŚCI, wyrażamy siebie poprzez sztukę (malowanie w plenerze na strchu, 

zajęcia muzyczne "w świecie dźwięków", budowanie konstrukcji przestrzennych).

Dzień 3 -MORZE UCZUĆ, czyli emocje towarzyszące nam na codzień. (Konstrukcja statku 

pirackiego w ogrodzie, poznanie różnych postaw, stanów emocjonalnych na podstawie 

wizerunku piratów).

Dzien 4 -W ŚWIECIE TEATRU, wcielamy sie w postaci o różnych charakterach (tworzymy 

wizerunek swojej postaci, maski, stroje, odgrywamy sztukę. Plenerowe kino-oglądamy nasze 

przedstawienie, wyciągamy wnioski).

Dzien 5 -WOJOWNICY i WOJOWNICZKI, czyli jak na codzien radzić sobie z trudnymi 

emocjami (tworzenie smoka złych emocji oraz tarczy obronnych, zbroji przyjemnych emocji).



 

KIEDY?

Turnus rozpoczyna się 24 czerwca 2019 roku trwa przez 5 dni do 28 czerwca 2019 roku. 

W czasie turnusu spotykamy się codziennie w godzinach 8.30-17.00 w placówce  

PROGRES Centrum Wspomagania Dziecka i Rodziny przy ul. Pandy 8, Ochota.

 

WYŻYWIENIE:

Zapewniamy wodę oraz codzienne drugie śniadania w formie pikniku w ogrodzie 

(chrupki kukurydziane, wafle ryżowe, owoce, warzywa).

Istnieje możliwość zamówienia cateringu w cenie 120 zł za tydzień.

 

ZAPISY NA TURNUS:

Zapisy do grup następują poprzez wstępną kwalifikacje, która ma na celu poznanie 

dziecka, jego mocnych stron oraz trudności. Kwalifikacja dzieli się na dwa etapy: 

pierwszy -rozmowa z rodzicem, drugi -spotkanie z dzieckiem, całość liczy 90 minut, koszt 

kwalifikacji to 120 zł.
Zapisu  możesz dokonać telefonicznie pod nr. 798 623 695, zapisy trwają do 6 maja.

 

KOSZT TURNUSU:

Cena turnusu w terminie do 6 maja wynosi 940 zł, po terminie 1080zł + kwalifikacje 120 zł, 
możliwość zamówienia cateringu 120 zł.
 

                                                          ZAPRASZAMY !


