


Kolonie letnie i zimowe  
z programami ART Excel 
i YES w Centrum Promo-
cji Zdrowia „Taraska”

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
obozów i kolonii fundacji Art of Living 

Polska, które już od 10 lat odbywają się  
w uroczym i komfortowym ośrodku we 
wsi Taraska w samym sercu Sulejowskiego 
Parku Krajobrazowego. Są to obozy szcze-
gólne ze względu na swój program, który 
jest prowadzony przez wykwalifikowaną  
i doświadczoną kadrę.

***

Kolonie z programem 
ART Excel
(dla dzieci w wieku 8-13 lat)

„Prawdziwą miarą sukcesu jest szczęśli-
we, zdrowe, dobrze przystosowane spo-
łecznie dziecko, które potrafi skutecznie 
radzić sobie z wyzwaniami życia” 

                                   - Sri Sri Ravi Shankar

ART Excel czyli All ‘Round Training in 
Excellence (Trening Doskonałości) bu-
dzi w dzieciach ich najwyższy potencjał  
i wrażliwość na wartości ludzkie. Poprzez 
zabawę i śmiech, uczestnicy kursu ART 
Excel pobierają bezcenne lekcje dziele-
nia się z innymi, uczą się pracy i zabawy  
w harmonii oraz rozwijają umiejętność 
życia w grupie. Dzieci uczą się lepszego 
wyrażania siebie, swobody i naturalności  
w relacjach z różnorodnymi grupami lu-
dzi. Ćwiczenia takie jak „codziennie znajdź 
nowego przyjaciela” i „spontaniczne ro-
bienie dobrych uczynków” pomagają im 
stać się bardziej świadomymi potrzeb in-
nych ludzi i zachęcają do kierowania się 
w codziennym życiu ogólnoludzkimi war-
tościami. Nasi najostrzejsi krytycy – czyli 
same dzieci – wystawiają temu progra-
mowi entuzjastyczne recenzje.
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ART Excel obejmuje:

Sześć złotych kluczy do sukcesu•	
Jogę i ćwiczenia oddechowe, które •	
pomagają redukować stres i niepokój
Techniki poprawiające koncentrację •	
uwagi
Proste techniki relaksacji•	
Umiejętności rozwiązywania konflik-•	
tów, przywództwo, pracę w grupie. 
Aby odnieść sukces w życiu nasi mło-
dzi ludzie potrzebują nie tylko umie-
jętności akademickich ale również 
umiejętności życiowych, które naby-
wają na kursie
twórcze zajęcia rozwijające kreatyw-•	
ność
Gry i zabawy na świeżym powietrzu•	
Spacery nad rzekę•	
jazda konna z instruktorem•	

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi-
kowanych wychowawców, którzy poza 
szkoleniami wymaganymi przez Kurato-
rium Oświaty, odbyli specjalne szkolenia 
dla nauczycieli i asystentów programów 
Fundacji Art Of Living. Kadra naszych 
obozów to pedagodzy, psycholodzy, te-
rapeuci oraz animatorzy kultury, mający 
duże doświadczenie w pracy z dziećmi  
i młodzieżą.
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Obóz z programem YES!
(dla młodzieży od 14 do 18 lat)

Youth Empowerment Seminar (YES!) 
pomaga młodym ludziom w udoskona-
leniu umiejętności życia. Ten dynamiczny  
i przepełniony zabawą program, wymaga 
od nastolatków wzięcia na siebie odpo-
wiedzialności za własne życie. Dostarcza 
praktycznych sposobów uwalniania stre-
su, panowania nad emocjami, rozwija 
poczucie zaufania i pewność siebie.

Podczas programu zajmujemy się:

fizycznym, umysłowym, społecznym  •	
i emocjonalnym rozwojem nastolat-
ków
technikami oddechowymi uwalniają-•	
cymi stres i poprawiającymi skupienie 
umysłu
dynamicznymi grami i jogą•	
praktyczną wiedzą rozbudzającą świa-•	
domość
procesami grupowymi służącymi roz-•	
wijaniu strategii i umiejętności roz-
wiązywania problemów
dynamicznymi dyskusjami w gru-•	
pie opracowanymi tak, by pomóc 
nastolatkom poczuć się swobodnie  
w obliczu wyzwań, zwiększyć pewność 
siebie i umiejętność radzenia sobie  
z krytyką i presją rówieśników
ogniska i dyskoteki, jazda konna z in-•	
struktorem

Ponadto otoczenie Sulejowskiego Par-
ku Krajobrazowego sprzyja obcowaniu  
z naturą, poprzez zajęcia rekreacyjno–ru-
chowe, ćwiczenia jogi nad rzeką, gry inte-
raktywne typu „podchody” i spacery po 
lesie.
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W trakcie obozu organizowane są również warsztaty rozwijające twórczość (np. teatralne z elementami 
Dramy, taneczne), noce filmowe, ogniska i dyskoteki. 
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Informacje dotyczące 
zakwaterowania:

Obozy i kolonie fundacji Art of Living 
odbywają się w Centrum Promocji 

Zdrowia „Taraska”. Ośrodek położony jest 
w Sulejowskim Parku Krajobrazowym, na 
skraju małej miejscowości Taraska. Dzie-
wiczy teren otaczający ośrodek pełen jest 
zwierzyny leśnej, a w przepływającej nie-
daleko rzece możemy zobaczyć nawet bo-
bry, które tam zbudowały swoje żeremia. 
Krótki spacer przez las prowadzi nas do 
uroczego rozlewiska, gdzie Czarna, jedna 
z najczystszych rzek w Polsce wpada do 
Pilicy, która płynie malowniczymi zakola-
mi i ma swoje  ujście w oddalonym o 6 
km od Taraski Jeziorze Sulejowskim. To 
nad tym jeziorem wznosi się słynne opac-
two Cystersów, unikalny w skali europej-
skiej zabytek architektury klasy zerowej. 
Dzięki niepowtarzalnemu klimatowi Su-
lejowskiego Parku Krajobrazowego nasz 
ośrodek to wymarzone miejsce na odpo-
czynek, relaks i kontemplację przyrody.

***

Uczestnicy obozów i kolonii zakwate-
rowani są w 3-5 osobowych pokojach  
z łazienkami. Programy YES i ART Excel są 
realizowane w odpowiednio przygotowa-
nych salach. 

Oferujemy zdrowe wegetariańskie je-
dzenie przygotowane specjalnie z myślą  
o dzieciach i młodzieży.
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Fundacja ART OF LIVING

Fundacja Art of Living powstała w 1981r. w Stanach Zjednoczonych, jest międzynarodową organi-
zacją, która prowadzi działalność edukacyjną i charytatywną w ponad 151 krajach. Założycielem 
Fundacji jest Sri Sri Ravi Shankar. Fundacja ma swoich stałych reprezentantów przy ONZ w Nowym 
Jorku, Genewie i Wiedniu. Posiada status Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej (NGO) oraz 
specjalny status konsultanta przy:

- Organizacji Narodów Zjednoczonych 
- Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF 
- Radzie Gospodarczo-Społecznej (ECO-SOC)

Art of Living jest największą organizacją na świecie łączącą działalność edukacyjną i charytatywną.
Fundacja Art of Living z każdym rokiem inicjuje, wspiera i realizuje coraz liczniejsze projekty pomocy 
na całym świecie. Środki pieniężne uzyskiwane z płatnych kursów przeznaczane są na prowadzenie  
i dalszy rozwój programów charytatywnych oraz na bezpłatną działalność edukacyjną.

Art of Living oferuje szeroką i zróżnicowaną gamę kursów osobistego rozwoju oraz programów 
terapeutycznych. Dostosowane są one do danej grupy społecznej i wiekowej. Prowadzą je wykwa-
lifikowani trenerzy, ze specjalistycznym przygotowaniem do danego programu.

Dane kontaktowe: 

Centrum Promocji Zdrowia Taraska 19A ; 26-337 Aleksandrów k/Opoczna 
Telefon: +48 44 756 90 18, 509 861 666 ; e-mail: center.poland@artofliving.pl 

www.artofliving.pl


