
Društvo za cerebralno paralizo Ptuj—Ormož 

Osojnikova 9, 2250Ptuj 

Tel: 02/787 0870 

soncek.ptuj@amis.net 

 

ZDRAVSTVENO –

TERAPEVTSKO KOLONIJO 

ZA ŠOLSKE OTROKE 

 

Debeli Rtič 2015 

21.6. – 28.6. 2015 

Prispevek za udeležbo 
Udeležba znaša 150 € na udeleženca.  

Prispevek je potrebno plačati pred od-

hodom in sicer do 25. 5. 2013. 

Vplačanega denarja ne vračamo, razen 

z zdravniškim potrdilom. 

Dobrodošli so tudi sorojenci, za katere 

znaša plačilo penziona 30,5 € na dan. 

Plačate ga na isti TRR pred odhodom v 

kolonijo. 

Podatki za plačilo 
Sonček društvo za cerebralno paralizo 

Ptuj-Ormož, Osojnikova 9, 2250 Ptuj 

Plačilo Sonček - društvo za CP Ptuj-Ormož 

in 

Razvojna ambulanta SB Ptuj 

organizirata 

Kontaktne informacije 
Za napotnico, prijavnico  in dodatne informacije 

zaprosite razvojno pediatrinjo Vero Gušić Ljepo-

vič ali  nevrofizioterapevtko v SB Ptuj Sanjo Pre-

log . 

Lahko pokličete tudi 030/406-073 (Nada Polaj-

žer) ali 02/787 0870 (VDC Sonček Ptuj). 

O Sončku 
Sonček, Društvo za cerebralno paralizo Ptuj - 

Ormož je združenje staršev, otrok in odraslih s 

cerebralno paralizo ali drugimi razvojnimi mot-

njami ter njihovih prijateljev. Društvo je bilo 

ustanovljeno leta 1988. Zavzemamo se za ena-

ke možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne gle-

de na njihove telesne in intelektualne sposob-

nosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z 

vsemi prebivalci. Skupaj z drugimi društvi si pri-

zadevamo ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo 

drugačnost v telesnih in intelektualnih sposob-

nostih sprejemalo brez vrednostnih predznakov. 

Št. TRR : SI56 0420 2000 0833 070 

Namen: PLAČILO KOLONIJE 

Koda namena: OTHR 

BIC BANKE: KBMASI2X 



Cilji 
 

Cilj kolonij za starejše predšolske in 

šolske otroke s cerebralno paralizo so: 

 emancipacija otroka od staršev, 

osamosvajanje otroka kot predpri-

prava za samostojno učenje, življe-

nje in delo, 

 navajanje na življenje in delo v sku-

pini, 

 integracija med zdrave sovrstnike v 

sklopu kolonije, 

 učenje rekreativnih in sprostitvenih 

dejavnosti, tako individualnih kot 

skupinskih, 

 utrjevanje zdravja. 

Šolska kolonija je v celoti integrirana v 

program kolonije, pedagogi in terapevti, 

ki otroke spremljajo, pa jim predvideni 

vzgojni program individualizirajo in uče-

nje metodološko prilagodijo.  

Dejavnosti 
 

 nevrofizioterapija  (Tinka Valenta) 

 specialna pedagoška obravnava (Nastja Oder) 

 plavanje in druge prilagojene športne dejavno-

sti, likovne, dramske dejavnosti, družabne in 

socialne igre in še kaj … bodo izvajali izkušeni 

spremljevalci. 

Vodja kolonije je SONJA KERHE, dolgoletna vodja 

zdravstveno–terapevtskih družinskih in šolskih 

kolonij, hkrati pa tudi mama sina s cerebralno 

paralizo. 

Za vsakega udeleženca bomo poskrbeli, da bo 

imel ustrezno spremstvo – nepokretni in otroci z 

težavami v duševnem razvoju bodo dobili lastne-

ga spremljevalca/ko, bolj samostojni otroci pa 

bodo po skupinah po dva dodeljeni enemu 

spremljevalcu. Izbrani spremljevalci imajo vsi 

izkušnje s tovrstnim delom, pred odhodom pa se 

boste  lahko skupaj z otroci srečali z njimi na dru-

žabnem srečanju, kjer boste spremljevalcem pre-

dali tudi vse potrebne informacije.  

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija 
 

Skupina šolskih otrok bo ponovno letova-

la na Debelem Rtiču, v mladinskem zdra-

vilišču. Nastanili se bodo v večposteljnih 

sobah v Mladinskih domovih (skupne 

sanitarije in večnamenski prostor s TV), ki 

zajemajo polni penzion (zajtrk, kosilo, 

večerja, dopoldanska in popoldanska 

malica) v jedilnici Natura. Omogočeno jim 

bo kopanje v notranjem ali zunanjem 

bazenu z morsko vodo, uporaba športnih 

površin (košarkaško, odbojkarsko, nogo-

metno igrišče, trim steza s 17 postajami). 

Program zdravilišča zajema tudi animacij-

ski program in 24-urno zdravstveno asi-

stenco.  

http://www.zdravilisce-debelirtic.org/ 

Jadranska cesta 73, SI - 6280 Ankaran 

 

Tel +386 5 909 7021 

Fax +386 5 909 7002 


