
 

11 -12 i 23 -24  sierpnia br. odbył się dwudniowy wyjazd integracyjny dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej wraz z opiekunami do Łodzi i Rzgowa. Wyjazd był skierowany dla 

uczestników projektu „W Rodzinie Najlepiej” w ramach Osi Priorytetowej IX Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie IX.2.1.  

w przedziale wiekowym 0 – 18 lat. 

Wychowankowie rodzin zastępczych i ich opiekunowie brali udział w zwiedzaniu m.in. Centrum 

Nauki i Techniki w Łodzi oraz Orientarium w łódzkim zoo.  

Na terenie Centrum Nauki i Techniki w Łodzi dzieci miały możliwość udziału  warsztatach  

z udziałem terapeuty, który poprowadził dwugodzinne zajęcia z wychowankami pieczy zastępczej. 

Tematyka zajęć dotyczyła emocji i radzenia sobie z nimi przez dzieci. Uczestnicy zwiedzali 

Centrum Nauki i Techniki w Łodzi - Miasto Kultury – instytucja kultury współprowadzona przez 

miasto Łódź oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działająca w przestrzeniach 

zrewitalizowanego i rozbudowanego kompleksu pierwszej łódzkiej elektrowni. Mieści się  

w Nowym Centrum Łodzi. Dzieci jak i opiekunowie mieli możliwość zapoznania się z łódzką 

elektrownią, doświadczali optycznych złudzeń, poznawali układ słoneczny i jak wyglądają źródła 

światła.  

Wychowankowie pieczy zastępczej mieli możliwość skorzystania również z parku trampolin Saltos 

w Łodzi. Dzieci i opiekunowie po dniu pełnym wrażeń zostali zakwaterowani w hotelu 

„Leszczyński” w Konstantynowie Łódzkim. 

Uczestnicy w dniu drugim korzystali z Aqua Parku „Fala” w Łodzi. Po basenach przemieścili się 

autokarem do Parku Rozrywki „Mandoria” w Rzgowie, to tematyczny park rozrywki. Tematyzacja 

parku jest oparta o europejskie miasta handlowe z epoki renesansu. Uczestnicy korzystali z kolejek 

górskich na terenie parku. Jest to rodzinny park rozrywki, zarówno opiekunowie jak i dzieci mogły 

skorzystać z szeregu dostępnych w Mandorii atrakcji. Ostatnim punktem harmonogramu wyjazdu 

był ogromny park zamków dmuchanych zlokalizowany na terenie Rzgowa – Candy Park. W tym 

miejscu młodsze dzieci mogły poskakać i pozjeżdżać na dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach. 

Dzień został uwieńczony podwieczorkiem na terenie Candy Parku.  

Szczęśliwie obie wycieczki dotarły do Sieradza. Dzieci i opiekunowie byli zmęczeni ale 

zadowoleni. 

Dziękujemy wszystkich uczestnikom wyjazdu. 

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 


