BEZPŁATNE zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rehabilitacyjnej dla
dzieci w wieku 7-9 lat, które zamieszkują Powiat Pszczyński

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu realizacji
zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
„Promowanie kultury fizycznej przez realizowanie zadań z zakresu
zwiększenia dostępności zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej
Zadanie będzie realizowane w obiekcie Szpitala Powiatowego w Pszczynie.
Program skierowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat, które zamieszkują powiat pszczyński,
u których są stwierdzone wady postawy, skolioza, stopy koślawe, płaskostopie, koślawe
kolana i inne wady postawy.
Celem realizacji programu jest ograniczenie występowania wad postawy, poprawa
sprawności i wydolności fizycznej dzieci od 7 do 9 roku życia, zamieszkujących Powiat
Pszczyński.
Wczesne wdrożenie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej korzystnie wpływa na rozwój
układu ruchu, zmniejszy ryzyko zmian zwyrodnieniowych i zespołów bólowych w wieku
dorosłym oraz korzystnie wpłynie na układ sercowo-naczyniowy rozwijającego się
organizmu dziecka.
Realizacja zadania będzie polegać na możliwości skorzystania przez maksymalnie 20 dzieci
w wieku 7-9 lat zamieszkujących powiat pszczyński z bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych
z zakresu zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rehabilitacyjnej, które korzystnie
wpłyną na rozwój układu ruchu, zniwelują występujące u dzieci, korzystające z programu
wady postawy oraz inne schorzenia, zmniejszy się ryzyko zmian zwyrodnieniowych.
Rekrutacja na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rehabilitacyjnej
prowadzona jest od 23 września br. do wyczerpania miejsc maksymalnie do 31 października 2019 roku.
Ankieta rekrutacyjna do programu jest dostępna w siedzibie Realizatora zadania oraz
na stronie internetowej www.szpital.pszczyna.pl w zakładce Programy dotacyjne
Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zgłoszeniem swojego dziecka
na w/w zajęcia mogą uzyskać szczegółowe informacje u Realizatora Zadania:
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11
tel. 032 214 83 00 wew. 202
e-mail: projekty@szpital.pszczyna.pl
www.szpital.pszczyna.pl

Realizacja Zadania jest finansowana z dotacji Powiatu Pszczyńskiego przyznanej na podstawie umowy nr KZ-II.032.12.2019 z dnia
12.06.2019 roku oraz wkładu własnego Realizatora zadania – firmy Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.

