Organizační pokyny a informace
– letní rehabilitační ozdravný pobyt pro zdravotně postižené děti a mládež

téma pobytu „Sherlock Holmes na stopě“
 Místo odjezdu:

velké parkoviště u řeky (Sokolský dům), Vyškov

 Sraz:

11. srpna 2018

10,00

 Odjezd:

11. srpna 2018

10,30 – 10,45

 Návrat:

18. srpna 2018

10,30 – 11,00

Dítě/klienta lze dovést do tábora v případě, že zmeškáte
hromadný odjezd (rodinné důvody atd.), ale je nutné upozornit o tom vedoucího pobytu na tel.č.
775 414 321.
Vozíčkáři (s autem) si zajistí dopravu na středisko vlastní.

GPS 49°22'42.687"N, 16°40'35.046"E
Při příjezdu z pobytu budou nezletilí účastníci a účastníci částečně zbaveni svéprávnosti
vydáni pouze jejich zákonným zástupcům, uvedeným na přihlášce k pobytu na letním
táboře s PAPRSKEM, popř. osobě, písemně zmocněné zákonným zástupcem.
 Potřebné doklady:
Před nástupem na pobyt je nutné zaslat/oskenovat/doručit alespoň 14 dnů předem Posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte/klienta. k účasti na vícedenním pobytu – vyplní lékař a označí,
zda účastníka na pobyt doporučuje – nezapomeňte zaslat ještě před nástupem na pobyt (stačí
mailem). Posudek/potvrzení od lékaře (originál) pro klienta, případně doprovod předáte
u autobusu/na pobytu) – formuláře jsou přiloženy.
POZOR ZMĚNA. Potvrzení od lékaře nyní platí 24 měsíců, pokud se zdravotní stav po tuto
dobu nezměnil!!! Jedná-li se o změnu medikace, nové potvrzení od lékaře je potřeba.
Před odjezdem na vícedenní pobyt je nutné, aby účastník odevzdal u autobusu zástupcům pobytu
(zdravotní sestra-bratr nebo hlavnímu vedoucímu ...) tyto doklady:
-

-

průkazka zdravotní pojišťovny (popřípadě její kopii)
řádně vyplněnou bezinfekčnost, podepsanou zákonným zástupcem dle zák. 258/2000
Sb., §9, odst. 3 (ne starší než 1 den!) – formulář je přiložen
informace o dítěti/klientovi lze po vyplnění zaslat e-mailem – formulář je přiložen
průkaz ZTP nebo ZTP-P, je-li dítě/klient jeho držitelem
přílohu k členské přihlášce – formulář je přiložen

Bez těchto dokladů nemůžeme účastníka na rehabilitační pobyt přijmout!!!
Nezapomeňte na dostatečné množství léků, které dítě/klient pravidelně užívá, předáte
zdravotní sestře/bratrovi u autobusu. Na každém léku bude uvedeno jméno dítěte/klienta
a způsob jejich užívání/dávkování. Hlavnímu vedoucímu nebo zdravotní sestře/bratrovi
nahlaste prosím případné informace o závažnějších onemocněních dítěte/klienta/ popřípadě
i doprovodu, pokud na pobyt jede také.
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Návštěvy:
Návštěvy rodičů či příbuzných se na pobytu nedoporučují.
O účastníkovi pobytu se můžete informovat na tel. č. 775 414 321 v době večeře cca 18,00 –
19,00 hod. případně v době od 12:30 do 14:00 hodin. Pouze v této době býváme 100% v táboře.
Mimo uvedené hodiny je pravděpodobnost spojení menší. Zvažte prosím, zda je telefonování
dětem/klientům do tábora nutné a vhodné. Doporučujeme volat jen v nejnutnějších případech.




Adresa tábora:

rekreační zařízení VYHLÍDKA
Češkovice 158, 678 01 Blansko

 Cesta do tábora:
Zajištěna hromadná přeprava účastníků – dovolujeme si
požádat klienty vozíčkáře, aby si zajistili vlastní dopravu do
zařízení. Toto opatření je z důvodu zajištění pobytu
objemnějšími rehabilitačními pomůckami, které se musí
naložit do autobusu a počet míst pro klienty bude tímto
omezen. Informace si prosím, zjistěte na webu/mapách. Středisko je cca 2,0km za Blanskem.
V případě zdržení nás kontaktujte na telefonu 724 993 367 nebo na telefonu 775 414 321.



Kontakty:
Bližší informace:
paprsek.vy@seznam.cz
Telefon pro případné dotazy k pobytu: Jaroslava Bednářová (Jerry) 724 993 367
Programová vedoucí a realizátorka pobytu:
Veronika Osičková (Verča-Berča)

Doporučené vybavení pro děti/klienty/personál:
Při vybavení účastníka vezměte prosím v úvahu možnost
chladného počasí – srpen může být chladný. Budeme
ubytováni v zařízení u lesa, pod ním je přírodní rybník, který
může taktéž způsobit chladnější ovzduší.
Veškerá zavazadla účastníka prosím označte visačkami se
jménem klienta. Doporučujeme vložit do zavazadel seznam
věcí a jednotlivé věci označit fixou na textil.
Doporučený seznam věcí:

VOZÍČKÁŘI: vlhčené ubrousky + buničitá vata + pleny

spodní prádlo
ponožky slabé, teplé
tričko krátký/dlouhý rukáv
oděv na spaní
trenýrky nebo kraťasy
plavky
slabé a silnější tepláky/šusťáky
teplá mikina nebo svetr
bunda šusťáková
čepice s kšiltem
pantofle na přezutí
sportovní obuv

7 – 10x
7x/2x
5x/2x
2x
4x
1x
2x
2x
1x
1x
1x
2x

pláštěnka s kapucí
1x
hygienické potřeby (toaletní papír,…)
pasta na zuby, kartáček
1x
mýdlo, šampon, hřeben
1x
opalovací krém s filtrem
1x
ručník, osuška na koupání
2x
ručník, osuška k rehabilitaci
1x
sluneční brýle
1x
kapesníky (mohou být i papírové)
repelent
1x
PET láhev 0,5 – 1 l
1x
nadepsaná obálka, známka
1x

KINEDRYL v případě nevolnosti účastníka pobytu !!!
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Dále doporučujeme:
psací potřeby, obálky, dopisní papíry, známky, oblíbenou hračku – maskota apod. batůžek (do
kterého se vejde pláštěnka, PET láhev, svačina). V případě, že je dítěti/klientovi špatně při jízdě
autobusem – nezapomeňte použít KINEDRYL cca 30 – 60 min před odjezdem a nutno
upozornit zdravotnický personál !!!
Účastníka pobytu lze vybavit přiměřeným kapesným (není podmínkou). Peníze mohou utratit na
výletě do okolí. Peníze doporučujeme dát do obálky se jménem účastníka a předat u autobusu
zdravotní sestře/bratrovi. Není nutné dávat účastníkům pobytu balíčky s potravinami. Strava je
zajištěna hned po příjezdu na středisko.
Prosíme, nedávejte dětem/klientům na pobyt mobilní telefon či jiné cenné věci! Za ztrátu,
případné poškození nemůžeme ručit, navíc časté spojení s rodiči pomocí mobilu narušuje
program a pohodu účastníka. V nutných případech můžeme zavolat my. Můžete v průběhu
pobytu napsat pohled či dopis, bude předán a vždy z něj mají děti/klienti radost. Věříme, že
rehabilitační ozdravný pobyt bude pro ně tím nejhezčím prázdninovým zážitkem a bude se k nám
každý rok rádo vracet, což jsou mnohaleté zkušenosti.
Fotografie z červencového pobytu 2017 – rekreační zařízení REVIKA

Fotografie ze srpnového pobytu 2017 – hotel ADMIRAL
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