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Паспорт медично-туристичного маршруту «Sensory Aut Camp»
(м. Дніпро, Центр медичної та соціально-педагогічної реабілітації
«Dnipro Sensory World», ТОВ Дніпро Преміум Клінік)

Адреса/
контакти

м.Дніпро, вул. Січових Стрільців, 92, Центр медичної та соціально-педагогічної
реабілітації «Dnipro Sensory World», +380955620777, +380985620777
https://www.sensory-world.com.ua
dnipro.sensory.world@gmail.com
https://www.facebook.com/DniproSensoryWorld/

Назва медичнотуристичного
маршруту
Тривалість однієї
зміни
Необхідні
документи

Проживання

Дитячий табір для оздоровлення та відпочинку дітей із особливими освітніми
потребами «Sensory Aut Camp» (інклюзивний корекційний табір для дітей,
метою якого є створення якісного сенсорного простору для оздоровлення,
реабілітації та відпочинку дітей із особливими освітніми потребами)
10 днів
*протягом року у корекційному таборі планується проведення 6 змін;
** за одну зміну в корекційному таборі 7 дітей можуть отримати оздоровлення,
відпочинок та дозвілля
-путівка (висилається для кожної дитини адміністрацією закладу);
-договір, підписаний батьками/законними представниками (висилається для
кожної дитини адміністрацією закладу);
-копія індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарськоконсультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);
-виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого форма №
027/0
Проживання дітей можливе тільки з батьками (умови проживання
обговорюються з кожною сім’єю окремо)
Можливий наступний варіант: проживання сімей в одному з гуртожитків
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (в рамках
Меморандуму про співпрацю, підписаного між Центром медичної та соціальнопедагогічної реабілітації «Dnipro Sensory World» та ДНУ)
*Житло може обиратися батьками самостійно, беручи варіант, розташований
найближче до корекційного табору

Лабораторна/
інструментальна
діагностика

Навчальнорозважальна
програма

Екскурсійна
програма

Харчування/сон/
трансфер
















В перший день роботи корекційного табору, дітей разом з батьками організовано
супроводжують до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні на
проходження лабораторної / інструментальної діагностики.
Програма «Chek up особливої дитини» (тривалість 2 години) складається з
наступних консультацій та оглядів: невролога, психіатра, логопеда, генетика,
ЛОРа, стоматолога, ЕЕГ, загального аналізу крові. За результатами діагностики
кожній дитині лікар-куратор видає загальний консультативний висновок про стан
здоров’я, з подальшими рекомендаціями.
Медичний супровід протягом діагностики: лікар-куратор лікарні.
Педагогічний супровід протягом діагностики: 2 корекційних педагоги.
Побудована із залученням Денверської моделі для дітей із затримкою психомовленнєвого розвитку, аутизмом, алалією та іншими ментальними
особливостями, передбачає: прогулянки на свіжому повітрі, адаптивну
фізкультуру, арт-терапію, логопедичні заняття в міні-групах, логоритміку,
комунікативно-ігрові заняття, каністерапію, музичну терапію, тематичні вечірки,
дискотеки.
Зона Динозаврів (Парк «Зелений Гай»)
Тактильний зоопарк (Мост-сіті)
Лісова пригода (GoodZone)
Водна сенсорна інтеграція (Аквапарк Happy Day)
*Екскурсійна програма відбуватиметься за підтримки Дніпропетровської
обласної державної адміністрації, Дніпровської міської ради, Міжнародного
благодійного фонду «Солідарність»
 Здорова їжа, яка готується за дві години до харчування, привозиться в
одноразовому екопосуді, є можливість вибору безглютенової або
безлактозної дієти.
 Сон кожної дитини в корекційному таборі обговорюється з батьками.
 Трансфер можливий за запитом.

*Додаткова екскурсійна програма (м. Дніпро), яка можлива за запитом
Монастирський острів - найромантичніша і найтаємничіша пам'ятка Дніпра.
Катеринославський бульвар – одне з найулюбленіших містянами зон відпочинку.
Центр «Менора» – найбільший єврейський комплекс у світі, його основне завдання –
відродження єврейської громади у Дніпрі і в цілому по Україні, а також підтримка ідеї
толерантності до різних національностей.
Парк Глоби - зелений оазис у центральній частині міста завжди був центром гулянь
городян і місцем проведення громадських заходів.
Спасо-Преображенський кафедральний собор у Дніпрі є пам'яткою архітектури
національного значення.
Історичний музей імені Дмитра Яворницького є єдиним у своєму роді в
Дніпропетровській області, де зосереджені унікальні експонати світового та
національного значення.
Аерокосмічний музей Дніпро по праву вважається центром української космічної
індустрії, тому створення Аерокосмічного музею у місті цілком закономірне. Це єдиний в
Україні музей ракетно-космічної техніки.
Будинок органної та камерної музики – не кожне місто може похвалитися наявністю
справжнього органу. На відміну від інших, Дніпро може пишатися своїм Будинком
органної та камерної музики.
Дніпровська діорама «Битва за Дніпро» – найбільша в Україні, друга за площею в
Європі та одна з найбільших у світі.
Завод «Інтерпайп» – єдиний завод в Україні, побудований з «нуля» за весь час
незалежності нашої країни. Його унікальність полягає в сучасних «зелених» технологіях,

висококласному обладнанні, також завод дбає про захист навколишнього середовища від
шкідливих викидів.
 Оглядовий майданчик парку імені Шевченка – з висоти оглядового майданчика парку
імені Шевченка відкривається красивий вид на Дніпро, не менш цікавий каскадний
фонтан, його сріблясті потоки води надають цьому місцю особливої чарівності.
 Музей ретро-автомобілів «Машини часу» – тут представлені легкові автомобілі,
мотоцикли, вантажні машини, автобуси та інша техніка різних років випуску.
 Сквер Героїв розташований поруч з парком Глоби. Це один з найкрасивіших і
найохайніших парків міста. Тут особливо гарно ввечері, коли скрізь сяють вогні. Окрім
зелених насаджень і великого фонтану, а також різних скульптур, тут ви побачите Парк
ракет, а також сучасний інклюзивний дитячий майданчик.

