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Biuro obsługi Ruchu Turystycznego

',ALL_TOURlsT" 
w Dąbrowie Górniczej
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Już po raz trzeci rok z kolei ogólnopolska Fundacja ,,Nadzieja" osób Poszkodowanych w

Wypadkach Drogowych skorzystała w organizacji grupowych wyjazdów dla swoich
podopiecznych z usług świadczonych przez ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny,,PlRAMlDA l"

w Darłówku. Turnusy Rehabilitacyjno-Tu rystyczno-Rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych

to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji leczniczej, społecznej izawodowej'
Podopieczni Fundacji ,,Nadzieja" to osoby w większości ze znaczną lub umiarkowaną

niepełnosp rawnością, poruszający się na wózkach inwalidzkich i uzależnionych W swojej

codziennej egzystencji z pomocy osób trzecich. ztegoteż względu dobór wszystkich

instrumentóW w realizacji zadania musi odbywać się z uwzględnieniem odpowiednich

wymogów. Nadto z Wynegocjowaniem maksymalnie zminimalizowa nych kosztów

związanych z zabezpieczeniem realizacji merytorycznej projektu. To dzięki wzajemnej

współpracy z kierownictwem ośrodka ,,PlRAMlDA l" w Darłówku, we współdziałaniu w
określaniu celów, zadań i środków ich realizacji, w tym specyfiki wymogów

architektonicznych, można mówić o rozpowszech nia niu zasady dobrych praktyk
pomocowych w sferze biznesu iorganizacji non-profit.
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Rzetelność, terminowość, elastyczność jak i dążenie do dostosowania się wszystkich

członków kadry ośrodka do potrzeb osób n iepełnosprawnych jak i ich opiekunów,

zapewniając tym samym miłą i serdeczną atmosferę, stanowi swoisty wkład w rea|izację

założonych celów zadań Fundacji. Dzięki czemu wielu z podopiecznych Fundacji ,,Nadzieja"
uwierzyło już we własne siły, podniosło swój poziom samooceny i poczuło się akceptowanym
przez otaczające ich społeczeństwo.

7aznaczyć tu również należy, że zakwaterowanie w takim ośrodku jak Wasz tj.
przystosowanym do potrzeb osób n iepełnosprawnych, gdzie 25-osób ze schorzeniem
narządu ruchu, na wózkach inwalidzkich nie ma żadnych problemów z poruszaniem się

Wewnątrz PlRAMlDY jak i po jej pięknie zagospodarowanym terenie zewnętrznym, z obfitym
ismacznym wyżywieniem, miłą obsługą, czyli zapewnieniem odpowiednich warunków
technicznych isocjalnych, w połączeniu z mikroklimatem Darłówka wfworzonego przez
aerozol morski, posiadający właściwości lecznicze W terapii najróżniejszych schorzeń,
stanowią idealne warunki do odpoczynku i odnowy sił.

z przyjemnością rekomendujemy odpowiedzialne i profesjonalne podejście do
wykonywanej pracy kierownictwa i całej kadry Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego
,,PIRAMIDA l" w Darłówku. Za co bardzo serdecznie dziękujemy z nadzieją że przy dalszej
współpracy będziemy równie zadowoleni.
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