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Kolonie dla dzieci rolników
Autor: Arleta Wojtczak
Data: 24 kwietnia 2016

Krajowa Rada Izb Rolniczych, dzięki dofinansowaniu ze
środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
organizuje kolonie i półkolonie letnie dla dzieci rolników w wieku
6–16 lat.
Z tej propozycji skorzystać mogą dzieci rolników znajdujące się pod opieką lekarską.
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaplanowała w 2016 r. łącznie 1176 miejsc na
8. turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega
ubezpieczeniu w KRUS. Jest to wypoczynek ze wskazań zdrowotnych – wskazaniem do
skierowania dziecka na 21-dniowy turnus są wady postawy i choroby układu ruchu. Pierwszeństwo
mają dzieci, które po raz pierwszy skorzystają z tej formy zdrowotnego wypoczynku i są uprawnione
do zasiłku pielęgnacyjnego.
Pierwszeństwo mają dzieci, które po raz pierwszy skorzystają z tej formy zdrowotnego
wypoczynku i są uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego.
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Maria Lewandowska, dyrektor biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS

Rehabilitacja lecznicza przebiega według programu ustalanego indywidualnie dla każdego
dziecka, pod specjalistycznym nadzorem. Dzieci mają zapewnione doskonałe warunki pobytu,
wycieczki autokarowe, korzystają z atrakcyjnych możliwości spędzenia czasu wolnego od
zabiegów – wyjaśnia Maria Lewandowska, dyrektor biura Komunikacji Społecznej Centrali KRUS.
Półkolonie, to 10-dniowy program wypoczynku, który wypełnia dzieciom czas w godz.
8.00–15.00. W tym czasie zapewnione są 2 posiłki, realizowany program kulturalnooświatowy mający na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, w ramach którego
dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, wyjściach na
biwaki oraz na pływalnie. Ponadto, organizowane są również wycieczki, wyjazdy do muzeów czy
kina.
Tegoroczne wyjazdy to głównie wypoczynek w Tatrach i nad Bałtykiem.

Tegoroczne wyjazdy to głównie wypoczynek w Tatrach i nad Bałtykiem. Dzieci wyjeżdżają do
Zakopanego, gdzie zwiedzą atrakcje turystyczne regionu. Podczas pełnego wiedzy i humoru
Sabałowego bajania Adama Gąsienicy w Izbie Regionalnej w Murzasichlu oraz posiady góralskiej
z artystą rzeźbiarzem, dzieci mogą zetknąć się z żywym folklorem, kulturą i historią Tatr
i Zakopanego – oraz ich piewców. Ponadto planowana jest wizyta w Aquaparku na Antałówkach,
obejrzenie Wielkiej Krokwi, spacery po Krupówkach a także różnorodne zajęcia integracyjne
o charakterze poznawczym, artystycznym i sportowym.
Nad Bałtykiem dzieci uczestniczyć będą w rejsie statkiem w Kołobrzegu, spacerze Aleją Gwiazd
w Międzyzdrojach i w wycieczce do żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. Nie zabraknie gier
terenowych, rozgrywek meczowych, dyskotek, karaoke, festiwali i wycieczek.
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