
Ділимось добром - Канікули для громадян України 

Cерпень 2022 р 

 

Фундація «Вибір» за підтримки Донорів та Організаторів Сімейних Свят «Ділимося 

добром» організовує безкоштовний відпочинок для громадян України – матерів чи 

опікунів із дітьми, які зараз проживають у гміні Вронки чи Познань та околицях. 

 

Щиро запрошуємо громадян України, які самостійно доглядають за своїми дітьми, 

взяти участь в організованому відпочинку. 

 

Запрошуємо взяти участь у наборі та заповнити анкету - 

https://forms.gle/tA7E7cNXAbVW795V7 

 

Разом з тим повідомляємо, що кількість місць обмежена, а кваліфікацію для участі у 

відпочинку визначають організаційні можливості та порядок подачі заявок. 

  

 Цільова група: 

Громадяни України - діти до 16 років та їх матері або особи, які їх законно замінюють. 

Витрати та збори: 

Участь у відпочинкових таборах для зареєстрованих та кваліфікованих безкоштовна - 

покривається за рахунок пожертв та власних коштів Організатора 

 Дати відпочинку: 
7-13 серпня 2022 року 

14-20 серпня 2022 року 

21-27 серпня 2022 року 

 Ліміт місць: 
25 на кожен з періодів. 

Організатор залишає за собою право перевірити заявки та кваліфікацію учасників 

після завершення попередньої заявки. Інформація про кваліфікацію для участі у 

відпочинку буде надіслана після подання заявки та її перевірки. 

  

Заявки та інформація: 

• www.wybor.org.pl 

• chojno2022@gmail.com 

https://forms.gle/tA7E7cNXAbVW795V7


• https://forms.gle/tA7E7cNXAbVW795V7 

  

Місце відпочинку: 

Місто Хойно, воєв. Великопольске 

Місце для організації відпочинку знаходиться на узліссі Пущі Нотецькій, на річці 

Варта. Велика лісова територія, заповідні території, близькість до озер, річок, 

туристичних та екскурсійних зон,  дозволять людям – матерям і дітям – відпочити на 

лоні природи. 

Під час перебування ми надаємо: 

· Проживання, санітарні приміщення, 

· Продукти харчування, повне забезпечення кухні та гастрономії, 

· Екскурсії, розваги та анімації для дітей, майстер-класи та терапевтичні заходи, 

організація вільного часу 

· Психологічна, юридична та терапевтична підтримка, 

· Допомога координатора дозвілля, який володіє українською мовою, 

· Наявність транспортних засобів у розпорядженні учасників, 

· Відпочинок на лоні природи. 

 

Розміщення учасників дозвілля 

Учасники відпочинку будуть розміщені на території відпочинково-рекреаційного 

комплексу, де щорічно проводяться екологічні перебування АА, Ал-анон, а також 

відпочинок груп дітей та молоді, скаутські гуртки. У закладі є повний санвузол, кухня 

(повністю обладнана та з усім необхідним) і повна житлова інфраструктура. 

Житлові функції виконує «Стодола» - великий двоповерховий житловий будинок, 

пристосований для проживання. 

Корпус має 25 спальних місць, які розташовані на першому поверсі корпусу, в 2 
окремих спальнях. Менша кімната розрахована на 10 місць,  більша - на 15 місць. 

На першому поверсі будівлі знаходиться: 
- загальна (спільна) кімната - вітальня/їдальня, з великим обіднім столом та окремою 

ігровою зоною для дітей; 

- менша кімната, яка може використовуватись як друга їдальня або загальна кімната; 

- кухня, обладнана 4 холодильниками, плитою з конфорками, раковинами, шафами та 

меншим столом і поверхнями для приготування їжі. Кухня укомплектована столовим 

посудом, столовими приладами, чашками, склянками та кухонним приладдям; 



- підсобна кухня, обладнана холодильником, морозильною камерою, холодильниками, 

гастрономічним обладнанням; 

- санвузол складається з 4 душових , окремих туалетів (4) та умивальників (5). 

Огороджений комплекс включає: 
- дитячий майданчик; 

- крита альтанка до 30 осіб; 

- місце для багаття; 

- зона барбекю; 

- польова кухня. 

У безпосередній близькості від комплексу знаходяться зони відпочинку - спортивний 

майданчик з воротами, баскетбольний майданчик, дитячий майданчик, відкритий 

спортзал. 

Учасники зможуть постійно користуватися всіма зручностями та наявною 

інфраструктурою. На відстані в 3 км від комплексу розташована база відпочинку з 

охоронюваним пляжем на Радзішевському озері, барами та ресторанами.  

Найближчий магазин знаходиться на відстані 150 метрів. 

Для кожного заїзду, організатор надасть постійно доступний транспорт – легковий 

автомобіль. Учасники, які мають водійські права, за потреби зможуть скористатися 

автомобілем, витрати на пальне покриває організатор. Крім того, організатор 

забезпечить організований транспорт до найближчих пам’яток під час реалізації 

запланованих там заходів. Під час перебування передбачаються туристичні та оглядові 

екскурсії в Пущі Нотецькій - в т.ч. Серакув, Сераковський ландшафтний парк тощо. 

Залежно від кількості учасників, організатор надає автомобільний або автобусний 

транспорт. 

 


