
                                                                                         
  „Dobry start = bezpieczne lądowanie”

Zapraszamy na warsztaty wyjazdowe w Bieszczadach!

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie prowadzi nabór na warsztaty wyjazdowe dla 20 
wychowanków rodzinnych form pieczy w wieku od 13 lat. 

Warsztaty organizowane są w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego. Wyjazd łączy w sobie
wypoczynek i dobrą zabawę oraz pracę w grupach nastawioną na samopoznanie, wzmacniania
pewności siebie, kompetencji osobowościowych, społecznych i edukacyjnych, poznanie swoich
zasobów i braków. Uczestnikom dodatkowo zaserwujemy wspaniałe atrakcje, m.in.:

PIRACKIE SKARBY - Uzbrojeni w wiosła i mapy wyruszymy w Fiord Nelsona niczym piraci
poszukiwacze zaginionego skarbu, ukrytego pośród skalistych brzegów Jeziora Solińskiego. Gdy już
odnajdziemy wszystkie skarby i dotrzemy do portu macierzystego czekać tam na nas będzie dzielenie
łupów.
BIESZCZADY CHALLENGE - gra terenowa w tajemniczej dolinie opuszczonej łemkowskiej 
wsi.
Nauczymy Was podstaw orienteeringu, posługiwania się GPS`m. Zbudujemy przeprawy przez górskie
potoki. Każdy otrzyma mapę terenu z tajemniczymi zapiskami, dzięki którym nie zgubi się na tych
nieuczęszczanych szlakach.
REJS JACHTAMI -  jachty zabiorą Was na pełen wrażeń rejs po jeziorze, posłuchacie
smętnych opowieści lokalnych żeglarzy oraz odkryjecie piękno Soliny.
DYSKOTEKA PIANIE - nudzą Cię zwyczajne dyskoteki ? Masz ochotę naprawdę zaszaleć ? W 
rytmie
największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy z laserami wielka ilością piany
Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.
OGNISKO Z WIECZOREM LEGEND - wspólne wyprawy wspominać będziemy wieczorami 
przy ognisku, które palić będziemy w dymnej chacie, snując smętne opowieści i legendy 
bieszczadzkie oraz leniuchowanie i pla owanie nad zalewem Soli skim ;-)ż ń

Miejsce: Berezka k. Polańczyka  (Bieszczady) – Ośrodek Zagroda Lipowiec w Berezce 
(http://www.zagrodalipowiec.pl/). Cały Ośrodek jest do dyspozycji wyłącznie naszej grupy.

Termin: 7-13 sierpnia 2017 r.

Koszt: 250 zł (koszt obejmuje noclegi, wyżywienie, atrakcje, 30 godz. warsztatów,
nie obejmuje kosztów dojazdu) – pozostałe koszty wyjazdu są sfinansowane przez MPiPS  w ramach
projektu FIO „Dobry start= Bezpieczne lądowanie”.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona – tylko 20 osób (wychowanków rodzinnych form pieczy 
zastępczej)  z Podkarpacia w wieku od 13 lat. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia najpó niej do dnia ź
20.07.2017r. mail: magdakoczaj@interia.pl tel. 509 181 369.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MR,PiPS
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