
� ANGITIA!g) Angitia sp. z o.o. oraz Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki

Zdrowotnej w Makowie Maz. 

zapraszaj;:i do bezptatnego udziatu wprojekcie fmansowanym ze srodk6w 

Europejskiego Funduszu Spotecznego 

,,Kr�gostup od podstaw - edukacja i terapia chor6b kr�gostupa -

poprawa zdrowia dzieci z wojew6dztwa mazowieckiego" 

Nasza propozycja jest dla Ciebie, jeieli twoje dziecko cierpi z powodu: 

wad postawy 
wad kr�gostupa 

skrzywien kr�gostupa i b616w plec6w w okresie skok6w wzrostowych 

Cel naszego projektu: 

poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 6-12 lat w zakresie chor6b kr�gostupa 

poprzez wdroienie programu terapeutyczno - rehabilitacyjno - edukacyjnego 

Wady postawy rozwijajq si� zwykle bez uchwytnej przyczyny, a wsp6tczesny styl zycia mtodego pokolenia 
jak siedzqce formy sp�dzania czasu wolnego i dtugie godziny sp�dzone wymuszonq pozycjq siedzqeq przy 

nauce, sprzyjajq cz�stemu przyjmowaniu nieprawidtowego uktadu data przez dzieci. 
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Program przygotowany jest dla dzieci i rodzic6w, tak aby jak najlepiej zabezpieczyc przysztosc dziecka, by jego problemy 

zdrowotne nie rosty wraz z nim i nie staty si� w przysztosci problemem dorostego cztowieka. Choroby kr�gostupa najcz�sciej wynikajq z wad 

postawy, z tego powodu program obejmuje swoich uczestnik6w interwencjq edukacyjnq i terapeutycznq. Dzieci od 6-12 roku zycia Sq szcze

g61nie narazone na znieksztatcenia uktadu kostnego w okresie skok6w wzrostowych oraz niezwykle podatne na wptyw rozmaitych czynni
k6w zewn�trznych, natomiast rozw6j uktadu mi�sniowego nie nad<tia niejako za szybkim wzrostem kosci. Dlatego w spos6b szczeg61ny 

nalezy w tym okresie zycia zadbac o prawidtowy rozw6j uktadu kostno - mi�sniowego. 
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W programie 

Zaj�cia terapeutyczno - ruchowe, b�dc! prowadzone w r6znych formach, 

poprzez umiej�tny dob6r cwiczen, umozliwiajc1cych popraw� lub zachowanie 

organizmu w dobrej kondycji fizycznej.

Zaj�cia prowadzone w spos6b atrakcyjny i ciekawy dla dzieci, w formie 

zabawy

Badania lekarskie i fizjoterapeutyczne

Moduty informacyjno - edukacyjne pozwolc1 Panstwu i dzieciom poszerzyc 

swiadomosc tworzenia si�, zapobiegania i radzenia sobie jui: z istniejc1cymi 

problemami zdrowotnymi kr�gostupa u dzieci
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