
 Gdańsk, 14.02.2021 r.

TURNUS REHABILITACYJNY USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNY
DLA     DOROSŁYCH – Cieciorka 2021

1. Uczestnicy:
Na turnus zapraszamy dorosłych niepełnosprawnych ruchowo  w wieku od 18
do 50 lat wraz z opiekunem na turnusie, pozyskanym przez uczestnika we
własnym zakresie oraz osoby niepełnosprawne w wieku od 18 do 50 lat nie
wymagające stałej  opieki,  pod warunkiem, że młodzi  duchem i nie stwarzają
swoim zachowaniem zagrożenia dla innych uczestników.

2. Miejsce i adres realizacji turnusu:   Ośrodek „Raduń”, Tkalnia 1,     82-425
Dziemiany, pow. Kościerzyna. Uczestnicy zakwaterowani są w  pawilonach.
Przy każdym z pokoi węzeł sanitarny. 

3. Termin turnusu:       od   25.07.2021r.  do    07.08.2021 r. 
                                                 (od niedzieli do soboty)
 
 4. Orientacyjny koszt pobytu z opiekunem wynosi: 3170,00 zł. 

Osoba niepełnosprawna: 1838,00 zł. + opiekun: 1332,00 zł. 

Jeśli wnosicie o dofinansowanie do PCPR/ MOPS/ MOPR, więcej na odwrocie.
 
5.Transport: dojazd i powrót uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

Turnus  prowadzony  będzie  w  reżimie  sanitarnym  określonym  na
dzień rozpoczęcia turnusu dla wirusa wywołującego COVID-19 .

Wstępnym warunkiem kwalifikacji jest jak najszybsze przesłanie
karty „Dane kandydata na turnus”, na nasz adres do korespondencji  a
skan karty na adres  e- mailowy: zbyszekpazderski@wp.pl  .   (karta w
załączeniu)

adres do korespondencji:

Stowarzyszenia Organizacji Obozów „Cieciorka”
Europejskie Centrum Solidarności

Plac Solidarności 1 ( III piętro),  80-863 Gdańsk

Informacje o zakwalifikowaniu na turnus wraz z określeniem odpłatności i
dokumentacją wymaganą na turnusie zostaną przekazane nie później  niż
21 dni przed terminem turnusu.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego – dane na
odwrocie.

        Prezes Stowarzyszenia   Koordynator organizacji  
Organizacji Obozów „Cieciorka”                               turnusu rehabilitacyjnego dorosłych
 

Robert Cybulski   Zbigniew  Pazderski 

           

CieCiorka

 główny cel to
rehabilitacja społecz-
na,  nawiązywanie
kontaktów,  więzi
i przyjaźni  między
osobami sprawnymi i
niepełnosprawnymi

 dzięki  obo-
zom coraz więcej lu-
dzi uświadamia sobie
pełnowartościowe
miejsce osób niepeł-
nosprawnych  w spo-
łeczeństwie 

 organizato-
rów  obozów  odzna-
czono m.in. Medalem
50-lecia AMG, w roku
1994 pierwszą Hono-
rową  Nagrodą  Lions
Club Neptun Gdańsk,
a w 2011 kolejną 

 dobrym dusz-
kiem  obozów  służą-
cym  nam  nieprze-
rwanie  od  1990  r.
jest:

Lions Club 
Neptun Gdańsk 

 

 dobrym dusz-
kiem  obozów   od
2013 r. jest:

Hestyjne
Centrum

Wolnotariatu

Jeśli możesz, 
pomóż nam!

CieCiorka 2021

mailto:zbyszekpazderski@wp.pl


Po  otrzymaniu  wypełnionej karty „Dane  kandydata  na  turnus”   i  ostatecznym
zakwalifikowaniu  na  turnus,  wyślemy  do  Państwa  zaproszenie  z  dokumentacją
turnusu (najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu).  
Będzie  w  nim  określona,  m.in.,  odpłatność  za  turnus  -  z  uwzględnieniem  informacji  o
dofinansowaniu z PCPR/MOPS/MOPR.

Informacje bieżące i dodatkowe: 
 Zbigniew Pazderski  58 345 24 21 lub 603 741 771 (po godz. 17.00) 
 Adrian Sieciński  792 292 068   (po godz. 17.00)

Nasz adres e-mailowy: zbyszekpazderski@wp.pl

Aktualny  wpis  Stowarzyszenia Organizacji  Obozów  „Cieciorka” do  rejestru  organizatorów
turnusów  rehabilitacyjnych,  w  których  uczestniczą  osoby  niepełnosprawne  korzystające  z
dofinansowania ze środków PFRON, pod n-rem: OR/22/011/18, ważny do dnia 24.04.2021 r.
Aktualny wpis  Ośrodka w Raduniu,  Polskiego Stowarzyszenia Społecznego Pomocy Dzieciom z
siedzibą w Starogardzie  Gdańskim do rejestru ośrodków,  w których mogą się odbywać turnusy
rehab., pod n-rem: OD/22/12/18, ważny do 21.07.2021 r.

Celem uzyskania dofinansowania z PCPR/MOPS/MOPR należy:
Udać się jak najszybciej do PCPR/MOPS/MOPR właściwego dla miejsca zamieszkania i tam poprosić o:

WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  DOFINANSOWANIA  ZE  ŚRODKÓW  PFRON  DO  UCZESTNICTWA
W TURNUSIE REHABILITACYJNYM oraz o WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY.

przy  wniosku  lekarskim  warto  dopilnować wpisania  wskazań  dotyczących  konieczności  opiekuna  na
turnusie, np.:

-  Opiekun  konieczny  ze  względu  na  niesamodzielność  w czynnościach  dnia  codziennego,  bez  opiekuna
uczestnik nie będzie mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach proponowanych na turnusie.
-  Opiekun niezbędny ze względu na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej uczestnika.
Jest to ważne, ponieważ dofinansowanie pobytu opiekuna przysługuje na wyraźne zalecenie lekarskie.
 Po otrzymaniu  decyzji  należy  ponownie  udać  się  do  PCPR/MOPS/MOPR i  tam wypełnić  na  miejscu

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYBORZE TURNUSU, wpisując: 
Turnus  rehabilitacyjny  usprawniająco  -  rekreacyjny -  Stowarzyszenie  Organizacji  Obozów
„Cieciorka” , ul. Morenowe Wzgórze 30B/15, 80-283 Gdańsk 

G  łówne cele turnusu:
     - wypoczynek, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych,
     - kształtowanie zaradności osobistej i motywowanie aktywności w sytuacjach społecznych;
     - kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnym pełnieniem ról społecznych
      - adaptacja do trudniejszych warunków życia, powstałych z powodu niepełnosprawności;

-  kształtowanie  postaw  i  zachowań,  które  będą  sprzyjać  integrowaniu  się  osób  niepełnosprawnych  z
pełnosprawnymi,
 -  integracja,  a  w  szczególności  nawiązywanie  kontaktów,  więzi  i  przyjaźni  między  zdrowymi  i
niepełnosprawnymi, poprzez włączanie do różnych sfer życia oraz kontakty interpersonalne.

Turnus z takimi elementami obozów Cieciorka, jak: ogniskowe iskierki, apele poranne, podział na
grupy z zajęciami programowymi, dla każdego z poszczególnych dni turnusu. Każdy uczestnik ma
swojego opiekuna.

Prosimy  o  rozpropagowanie  możliwości  wpłaty  1%  podatku  na  rzecz:
Lions Club Gdańsk Neptun, KRS: 0000108782 (z dopiskiem „Cieciorka”).

STOWARZYSZENIE ORGANIZACJI OBOZÓW „CIECIORKA”
Ul. Morenowe Wzgórze 30B/15 80-283 Gdańsk
nr konta: 42 1090 1098 0000 0001 3006 2724

Z pozdrowieniami 
Zarząd Stowarzyszenia Organizacji Obozów „Cieciorka”

Ps.:
Właściciel  Ośrodka  kolonijno-  wypoczynkowego  w  Raduniu,  Polskie  Stowarzyszenie
Społeczne Pomocy Dzieciom oferuje możliwość wynajęcia ośrodka w okresie wakacyjnym
innym podmiotom/ osobom – kontakt wstępny przez Zbigniewa Pazderskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rola_spo%C5%82eczna
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