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Projekt ,, Program aktywizacji społec7no _ 7awodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rotlzinie
Lubartowie'' współfinansowanyjest przez Unię Europejskąw ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Biuro obsługi Ruchu Turystycznego ,,Al1-Tourist'' ośrodek Wczasowy ,,Piramida I''
w Darłowie zorganizowało i przeprowadziło w dniach od 26 lipca do 8 sierpnia 2014 roku
turnus rehabilitacyjny dla 55 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z tereru powiatu
lubartowskiego. Turnus rehabilitacyjny odbył się w ramach projektu ,,Program aktywizacji
społeczno-Zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubarlowie'' Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu VII.
Promocja integracji społecznej' Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.I.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie współfinansowanego przęz Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON.
W ramach pobltu zapewniono:
bezpłatną całodobową opiekę medy czną

zabiegi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych uczestników turnusu: 2 zabiegi
rehabilitacyjne dziennie otaz I Ówiczenia grupowe w ciągu dnia. Zabiegi realizowane na
terenię ośrodka, w którym sązakwaterowani uczestnicy turnusu,

pełne wyżywienie dla uczestników tumusu (z uwzględnieniem diet): 3 posiłki dziennie

(śniadanie,obiad dwudaniowy plus deser, kolacja) wraz

położonej na terenie oŚrodka'

zakwaterowanie uczestników tumusu

w

z

napojami

w

stołówce

pokojach 2-3 osobowych dostosowanych

do potrzeb osób niepełnosprawnych, z własnym pełnym węzłem sanitamym,

transport z miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych
i z powrotem,

_

Lubartów do ośrodka

obsługę kulturalno-oświatową, zajęcia o charakterze irtegracyjnym, wieczorki taneczne,
wycieczki itp.

po zakonczonym turnusie wszystkim uczestnikom projektu, ośrodekprzekazał zdjęcia.

Biuro obsługi Ruchu Turystycznego ,,A11-Tourist'' wywtązaŁo się

z

rcalizacji

zamówięnia w sposób zgodny Z umową. Zapewrriono miłą obsługę, bardzo dobrą współpracę
z personelem oraz kierownictwem ośrodka. Warunki jakie zaoferował ośrodek,,Piramida I"
sprawiły' Że uczestnicy tumusu wrócili zrelaksowani, wypoczęci i zadowoleni.
Powyższym pismem pragniemy zarekomendowaó usługi Biura obsługi Ruchu
Turystycznego,,All-Tourist'' ośiodek Wczasowy,,Piramida I'' w Darłowie.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul' Szaniawskiego 64,21- l00 Lubartów
tel. 81 854 33 29 I fax 81 854 58 83
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