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LATO 2023 
Opieka w formułach „3na1” oraz „1na1” 
 

 

 

UCZESTNICY 
 

Pobyty z formą opieki „3na1” oraz „1na1” przeznaczone dla tych dzieci, które wymagają szczególnej 
opieki i większego wsparcia w zakresie samodzielności lub funkcjonowania w czasie wyjazdu 
wakacyjnego.  
 
ZASADY 
 
Formuła „3na1” dla dzieci w wieku 3-6 lat   
 
Na nasze kolonie zapraszamy również najmłodszych uczestników. Specjalnie dla dzieci w wieku 3-5 lat, 
które przyjeżdżają bez opiekunów proponujemy system opieki „3na1” polegający na otoczeniu grupy 
3 lub 4 maluchów opieką indywidualnego wychowawcy. Dzieci wraz z opiekunem zakwaterowane są 
w tym samym pokoju, a rolą wychowawcy jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa 
maluchom w porze nocnej, ale również wsparcie ich w czynnościach samoobsługowych.  
 
W trakcie dnia dzieci uczestniczą w zajęciach zgodnie z zaplanowanym programem wraz z pozostałymi 
uczestnikami. 
 
Formuła „3na1” dla uczestników wymagających szczególnej opieki 
 
Zdajemy sobie sprawę, że część naszych obozowiczów z uwagi na charakter swoich zaburzeń może 
prezentować trudniejsze zachowania (agresywne, autoagresywne, lękowe, ucieczkowe). W celu 
zapewnienia im bezpieczeństwa oraz komfortu pozostałym uczestnikom proponujemy system opieki 
„3na1” polegający na przydzieleniu do grupy 3 lub 4 osób dodatkowego opiekuna. 
 
W zależności od charakteru i nasilenia zachowań trudnych wychowawca wspiera grupę w trakcie 
codziennych aktywności i / lub dodatkowo jest zakwaterowany w pokoju z uczestnikami. Pod opieką ww. 
opiekuna uczestnicy pozostają również w sytuacjach wymagających wyciszenia / regulacji emocji. 
 
W miarę swoich możliwości psychofizycznych uczestnicy przebywający na koloniach w formule opieki 
„3na1” realizują zaplanowany program biorąc udział w zajęciach z pozostałymi dziećmi. 
 
Formuła „1na1” 
 
Indywidualną opiekę w formule „1na1” proponujemy tym uczestnikom, którzy nie odnajdą się 
samodzielnie w rzeczywistości kolonijnej, ani w formule opieki „3na1”. Formuła ta może być również 
zastosowana, gdy rodzice / opiekunowie widzą potrzebę szczególnie troskliwej opieki. W takich 
przypadkach dziecko z opiekunem jest zakwaterowane w pokoju 2-osobowym. 
 
Niezależnie od charakteru ww. formuły przypominamy, że nasze wyjazdy są dla uczestników 
samodzielnych w zakresie czynności samoobsługowych (jedzenie, higiena itp.). Dziecko wraz 
z przydzielonym mu opiekunem realizuje ogólny program wyjazdu (formuła opieki nie przewiduje 
indywidualnego programu terapeutycznego). 
 
Zasady opieki „1na1” każdorazowo ustane są indywidualnie  
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Awaryjna organizacja opieki w formule „3na1” lub „1na1” 
 
W szczególnych sytuacjach przewidzianych regulaminem pobytu możliwa będzie awaryjna / doraźna 
organizacja opieki w formule „3na1” lub „1na1”. Należy jednak mieć na uwadze, że będzie ona zależała 
od aktualnych możliwości organizatora oraz możliwości logistycznych ośrodka.  
 
CENY 
 

1. Opieka w formule „3na1” dla dzieci w wieku 3-6 lat: dopłata 70 złotych dziennie za dziecko 
2. Opieka w formule „3na1” dla uczestników wymagających szczególnej opieki: dopłata 100 złotych 

dziennie za dziecko 
3. Opieka w formule „1na1”: cena ustalana indywidualnie, zwykle 150 -300 złotych dziennie za 

dziecko  
4. Awaryjna opieka w formule „3na1”: dopłata 150 złotych dziennie za dziecko 
5. Awaryjna opieka w formule „1na1”: dopłata 400 złotych dziennie za dziecko 

 
 
ZGŁOSZENIE 
 
Zapotrzebowanie na organizację pobytu w formułach opieki „3na1” oraz „1na1” należy zgłosić 
z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. 


