
„RÓWNI WOBEC RÓWNYCH” - OFERTA ZAJĘĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

Jesteśmy przekonani, że wszyscy zasługujemy na to, aby mieć równe szanse, zarówno w 

życiu, jak i w sporcie. Mimo towarzyszącym nam niepełnosprawności, mamy prawo, aby 

być zawodnikiem, sportowcem, pasjonatem jakiejkolwiek dyscypliny sportowej. 

 Dlatego przygotowaliśmy ofertę dla osób niepełnosprawnych, aby mogły spróbować 

swych sił w pływaniu, co korzystnie wpłynie na zdrowie i funkcjonowanie organizmu. 

„WATER HAPPIENESS” to nasze hasło ! 

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PŁYWANIA: 

Pływanie jest jedną z najbardziej polecanych form rekreacji ruchowej dla osób 

niepełnosprawnych: 

 oddziaływanie na wszystkie systemy i układy ustrojowe człowieka 

 jedyny naturalny bodziec, o korzystnym oddziaływaniu na wszystkie funkcje i cały 

organizm człowieka 

 odruchowe zmiany czynności regulacyjnych, układu krążeniowo - oddechowego, 

przemiany materii i motoryki 

 zwiększenie się objętości serca, przeciętnie o 20% 

 Ruch jest jednocześnie naturalnym bodźcem przyspieszającym i wspomagającym 

proces odnowy, regulacji 

 Pływanie jest kontynuacją programu leczenia i usprawniania ruchu pacjenta 

 Nauka pływania zwłaszcza w zespole, normuje postępowanie w grupie i wpływa na 

procesy readaptacji społecznej  

 

 

KONCEPCJA HALLWICK I JEJ ZAŁOŻENIA: 

 Halliwick, to koncepcja nauczania osób niepełnosprawnych uczestniczenia w 

zajęciach i niezależnego poruszania się w wodzie, oraz pływania. Opiera się ona o 

przekonanie, iż zajęcia w wodzie przynoszą ogromne korzyści. Obejmują one 

wszystkie sfery życia człowieka, wpływając na rozwój fizyczny, personalny, 

społeczny, poznawczy i językowy oraz mają na nie wpływ terapeutyczny.  

 10-cio Punktowy Program, prosty i logicznie ułożony, stanowi podstawę 

praktyczną zajęć w wodzie, zawierając podstawowe zasady Koncepcji Halliwick. 

 Metoda uczy osiągania tzw. pozycji bezpiecznego oddychania, tego jak je 

osiągnąć, znajdując się w innych pozycjach, i jak kontrolować wydech, nawet jeśli 

twarz jest pod wodą. Uczy także kontroli równowagi, specyficznej dla każdego 

pływaka i zależnej m.in. od stopnia niepełnosprawności. Nauka prowadzi do 



osiągnięcia jak największej niezależności, oraz absolutnego poczucia 

bezpieczeństwa, które oparte jest na gruntownej znajomości środowiska wodnego 

i zdolności swobodnego kontrolowania w nim swoich ruchów. 

 Najważniejsze jest dobre samopoczucie, tzw. ‘water happiness’. Odczuwanie 

zadowolenia z bycia w wodzie. 

 Uczymy powoli, w logicznym porządku, w tempie stosownym dla pływaka. 

Kładziemy nacisk na umiejętności i możliwości, a nie na niepełnosprawność. 

 Pracujemy indywidualnie lub w grupach. 

 Używamy imion – wszyscy jesteśmy równi w wodzie – sprzyja to, szybszemu 

nawiązywaniu kontaktów z drugą osobą i integracji grupy. 

 

CENNIK: 

 Zajęcia indywidualne:  

- 1 – osobowe: 50 pln/ 30min + bilet wstępu na basen 

-  2 osobowe:  40 pln/ os. + bilet wstępu na basen 

 Zajęcia grupowe zorganizowane z opiekunem – karnet 8 zajęć, 30 min – 300 

pln  

 *zajęcia grupowe liczą 5 osób 

*zajęcia indywidualne lub w grupach 2 - osobowych są rozliczane bezpośrednio po 

zajęciach 

* Zajęcia grupowe odbywają się na zarezerwowanym torze dla grupy, po wcześniejszym 

ustaleniu dnia i godziny; obowiązuje opłata za 8 zajęć z góry 
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PAKIET RODZIC: 

Planujemy również pakiety zajęć dla rodziców, szczegóły w razie podjęcia 

współpracy. 


