
Заходи та харчування в період зимових канікул у Шропширі
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Рада графства Шропшира співпрацює 

з місцевими школами, волонтерськими 

та громадськими організаціями, а також 

із дитячими закладами для реалізації 

чудової програми заходів і харчування 

на період зимових канікул, яка 

називається Shropshire HAF (Holiday 

Activities and Food).

Програма передбачає безкоштовні 

місця для дітей і молоді віком від 4 

(у підготовчому або подібному класі) до 

16 років, які мають право на безкоштовне 

пільгове шкільне харчування, а також 

для тих, кого до програми HAF направив 

спеціаліст. (Додатково про направлення 

читайте на стор. 5.)

З 19 по 23 грудня 2022 р. дітей 

і молодь запрошують узяти участь 

у різноманітних канікулярних заходах, 

які проводитимуться в 43 місцях по 

всьому графству.

Із цього довідника ви дізнаєтеся, на які 

заходи записати свою дитину або дітей. 

Кожен щось для себе знайде: спортивні, 

мистецькі, кулінарні, лісові курси та інші 

цікаві можливості. На кожному занятті 

буде надаватися безкоштовне поживне 

харчування, а також інформація про 

харчування для всієї родини.

Зимові канікули в Шропширі

Розважайтеся з друзями, набувайте нових навичок, розвивайте впевненість у собі 

та спілкуйтеся!

Контактна інформація:

 HAF.programme@shropshire.gov.uk

 @ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, 
#HAF2022

  www.facebook.com/shropshireFamilyInfo

Розклад усіх заходів на зимові 

канікули див. на вебсторінці 

www.shropshire.gov.uk/haf.

3

ПР
ОГ

РА
М

А 
SH

RO
PS

H
IR

E 
H

AF
 

http://www.facebook.com/shropshireFamilyInfo
http://www.shropshire.gov.uk/haf


Запис на заходи 

На підставі відгуків про роботу 

централізованої системи запису до 

програми HAF, яка застосовувалася 

влітку, реєстрація до програм 
зимових канікул / різдвяних свят 
здійснюватиметься безпосередньо 
в організаціях, які забезпечують 
керування канікулярними клубами. 

Приносимо вибачення за можливі 

незручності.  

Інформаційну брошуру про програму 

HAF вашій дитині або дітям буде надано 

в їхній школі. У цій інформаційній брошурі 
міститься унікальний код. Вам потрібно 
застосувати цей код під час запису 
на заходи.

Завдяки унікальному коду ваша дитина 

або діти можуть безкоштовно відвідати 

4 заняття канікулярних заходів у Шропширі 

протягом тижня, з 19 по 23 грудня 2022 р.

Не застосовуйте цей код для запису на 

більш ніж 4 заняття одного заходу або 

до кількох одночасних програм заходів 

у різних організаціях — він буде недійсним.

Цей код є індивідуальним для школи 
вашої дитини або дітей, і його не можна 
передавати іншим дітям.

Що вам потрібно зробити  
 
1. За допомогою цього довідника 

знайдіть канікулярний клуб, який 

відповідає інтересам вашої дитини 

або дітей. 

2. Запишіться на захід безпосередньо 

в організації, яка забезпечує керування 

канікулярним клубом. Її контактні дані 

наведено в цьому довіднику.  

3. Під час реєстрації зазначте 

свій унікальний код HAF (див. 

інформаційну брошуру, яку вашій 

дитині або дітям було видано в школі 

або яку ви отримали від спеціаліста).

4. Якщо ваша дитина або діти мають 

особливі освітні потреби й обмеження 

або отримують у школі будь-яку 

додаткову допомогу, перед тим як 

записатися на захід, обговоріть їхні 

потреби з фахівцем канікулярного 

клубу. (Детальніше про запис 

до програми дітей з особливими 

освітніми потребами й обмеженнями 

читайте на стор. 7.)

5. З усіма запитаннями щодо 

пропонованих заходів і запису до них 

слід звертатися безпосередньо до 

організації, яка забезпечує керування 

канікулярним клубом.  



Як дізнатися, чи має моя дитина або 
діти право на безкоштовну участь 
у програмі HAF?  

Програма передбачає безкоштовні місця 

для дітей і молоді віком від 4 (підготовчий 

або подібний клас) до 16 років, які мають 

право на безкоштовне пільгове шкільне 

харчування. 

Направлення спеціалістами до програми 
HAF дітей і молоді, які не мають права 
на пільгове безкоштовне шкільне 
харчування.

У програмі зимових канікулярних заходів 

Шропшира 2022 р. є невелика кількість 

безкоштовних місць для дітей і молоді, які 

не користуються пільгами безкоштовного 

шкільного харчування, проте відповідають 

більш загальним критеріям.

Цих дітей і молодь до програми може 

направити спеціаліст.  

Заяву на направлення до програми слід 

надіслати на адресу електронної пошти 

HAF.programme@shropshire.gov.uk.  

Зверніть увагу на те, що кількість 

місць для учасників за направленням 

є обмеженою і вони розподілятимуться 

координаторами програми HAF 

Шропшира в порядку надходження заяв.  

Остаточний відбір дітей і молоді до 

компонента гнучкого фінансування 

за програмою HAF затверджує Рада 

графства Шропшир. 

Зараз відбувається перегляд критеріїв 

безкоштовного харчування на 2023 р. 

для дітей і молоді, які беруть участь 

у програмі. 

Повний перелік осіб, які мають право 
безкоштовної участі в програмі, 
наведено на вебсайті www.shropshire.
gov.uk/haf
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Діти й молодь з особливими освітніми 
потребами та інвалідністю, або які 
отримують будь-яку додаткову 
допомогу в школі

Низка організацій проводять заходи, 

доступні для дітей і молоді з особливими 

освітніми потребами та інвалідністю. 

Заняття проводяться в межах звичайних 

програм для дітей і молоді різних 

категорій. Інформацію про ці заходи 

наведено в цьому довіднику.

Перед тим як записатися на захід, 

обговоріть потреби вашої дитини або 

дітей із фахівцем відповідної організації.

Платна участь і заняття з більшою 
тривалістю 

Дітям і молоді, які не мають права на 

безкоштовну участь у програмі HAF, деякі 

канікулярні клуби пропонують платні 

місця. Інформацію про ці заходи наведено 

в цьому довіднику. Для реєстрації 

зверніться безпосередньо до організації, 

яка забезпечує керування відповідним 

канікулярним клубом.

Деякі канікулярні програми субсидують 

програму HAF і пропонують заходи, 

що мають більшу тривалість, ніж 

4 години на день, передбачені HAF. 

Для отримання додаткової інформації 

зверніться до організації, яка проводить 

відповідний захід.



Індивідуальна допомога

Якщо вашій дитині або дітям потрібна 

індивідуальна допомога у (звичайній 

або спеціалізованій) школі або в будь-

якому іншому навчальному закладі, 

тоді їм також знадобиться індивідуальна 

допомога для участі в заходах 

канікулярних клубів програми HAF 

(див. розділ цього довідника про місця 

для дітей і молоді з особливими освітніми 

потребами та інвалідністю). На жаль, 

зараз програма HAF не може фінансувати 

індивідуальну допомогу, і якщо дитина 

її потребує для участі в програмі, 

їй має бути завчасно забезпечено 

відповідне фінансування та організовано 

індивідуальну допомогу. 

Якщо ви маєте доступ до фінансування 

і вам потрібна допомога з пошуком 

особистого помічника для вашої дитини 

або дітей, щоб вони брали участь у 

заходах програми HAF, деякі організації 

можуть вам із цим допомогти. За окрему 

плату вони можуть надати працівника, 

який надаватиме індивідуальну допомогу 

вашій дитині або дітям. З відповідними 

запитами, зокрема про доступність 

і вартість таких послуг, звертайтеся 

безпосередньо до цих організацій. 

Як уже зазначалося, програма HAF 

не має можливості фінансувати 

індивідуальну допомогу.

Додаткова інформація та пропозиції 

допомоги наведені на вебсторінці 

www.shropshire.gov.uk/the-
send-local-offer/family-support/
information-advice-and-support-
service-iass/, а також ви можете 

написати на адресу електронної пошти 

local.offer@shropshire.gov.uk.

Actio Consortium — добірка заходів 
All In Short Breaks

Програма HAF Шропшира співпрацює 

з Actio Consortium. Actio відповідає за 

впровадження, просування та моніторинг 

All In Short Breaks Ради графства 

Шропшир. Це добірка доступних та 

унікальних заходів для дітей і молоді 

з особливими освітніми потребами та 

інвалідністю. Actio підтримує програму 

HAF шляхом просування інклюзивних 

можливостей у програмі HAF через 

добірку All In Short Breaks і членство в 

Actio. Додаткову інформацію про Actio 

наведено на вебсайті www.actio.org.uk. 
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Місце проведення канікулярного заходу

Умовні знаки

ЦЕ
НТ
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✦

Ellesmere

Oswestry

Shrewsbury

Whitchurch

Market
Drayton

Ludlow
Cleobury
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Wem

Highley

Broseley

Bridgnorth

Craven 
Arms
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Stretton

Bishop’s 
Castle
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13
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17 211
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ВН

ІЧ
 ▶

◀
 П

ІВ
ДЕ

НЬ

4—16 Віковий діапазон
▲ Північний Шропшир
✦ Центральний Шропшир
▼ Південний Шропшир
SEND Special Educational Needs and Disability (Особливі освітні потреби та інвалідність)



Покажчик організацій

1. Activsports Ltd  5—12 ▲▼ SEND 10

2. Рада міста Броузлі 5—10 ▼  11

3. Chloe Elizabeth Dance Company 6—15 ▲ SEND 12

4. Навчання дітей на природі 6—13 ✦  13

5. Ростемо, куховаримо, вчимося 4—11 ▼  14

6. Harlescott Grange Community Hub 5—16 ✦ SEND  15

7. Початкова школа Гайлі 5—11 ▼  16

8. Inside Out Learning 4—11 ✦ SEND 17

9. Школа Lacon Childe 5—14 ▼ SEND 18

10. Oswestry Community Action — Qube 7—14 ▲ SEND 19

11. Школа Park Hall Forest 4—8 ▲ SEND 20

12. Passmaster Coaching 5—11 ✦ ▼ SEND 21

13. Клуб School’s Out! Activity Club 4—12 ▲ SEND 22

14. Рада міста Шрусбері (Young Shrewsbury) 10—16 ✦ SEND 23

15. Фонд ФК «Шрусбері Таун» 5—12 ✦▼ SEND 24

16. Фонд дозвілля населення Шропшира 5—12+ ✦ SEND 25

17. SYA 11—16 ▲✦ ▼  SEND 26

18. Клуб The Big House Holiday Club 5—11 ✦ SEND 27

19. Молодіжний центр The Bridge Youth Centre 12+ ▼   28

20. The Embrace Group 4—13 ▲✦ SEND 29

21. Фонд The Marches Academy 5—11 ▲✦ SEND 30

22. The New Saints FC Foundation Ltd. 5—12 ▲ SEND 31

23. Trusted Sports’ Partnership 4—12 ▼ SEND  32

24. Баптистська церква м. Вем 3—11 ▲ SEND 33

25. Молодіжний клуб м. Вем 7—15 ▲ SEND 34

 Організація Віковий діапазон Сторінка
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1 Activsports Ltd.
5—12 років ▲▼ SEND 

Різноманітні спортивні заняття 

та види активного відпочинку

Клуб різноманітних спортивних занять 

і видів активного відпочинку працює 

для учнів 1—6 та 7 класів у Бішопс-

касл і Маркет-дрейтон. Упродовж дня 

проводитимуться три заходи тривалістю 

1 година кожен. Це можуть бути 

різноманітні спортивні заняття, навчання 

образотворчому мистецтву, рукоділлю, 

навчання на свіжому повітрі, кулінарні 

заходи, а також оздоровчі програми.

Більшість наших заходів буде 

присвячено Різдву.

Молодша школа Маркет-дрейтона. Сніданок 
із 8:15, клуб закінчує роботу о 12:15.

Культурний центр SpArC в Бішопс-касл. 

З 10:00 до 14:00; обід о 12:30. 

Адреса місця проведення заходу

 Market Drayton Junior School, Alexandra Road, 
TF9 3HU

 SpArC, Bishops Castle, SY9 5AY

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.facebook.com/activsportscoaching 

 jason@activ-sports.co.uk

  07400 810400

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі 

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· особливими освітніми потребами

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу.

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF, у Бішопс-касл, SpArC.  Години 
роботи: з 10:00 до 14:00 (деталі див. на 
вебсайтах організацій) 

10 фунтів стерлінгів на день, оплата 
готівкою в день проведення заходу 

 jason@activ-sports.co.uk або 
заповніть форму реєстрації в день 
проведення заходу

http://www.facebook.com/activsportscoaching


2 Рада міста Броузлі
5—10 років ▼

Розважальні різдвяні заходи програми 

HAF (Christmas HAF Play Scheme)

Веселі різдвяні заходи із Сантою та 

безкоштовними подарунками для 

всіх дітей.

Адреса місця проведення заходу

 Birchmeadow Centre, Birchmeadow Road, 
Broseley TF12 5LP 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.broseley-tc.gov.uk

 admin@broseley-tc.gov.uk

 01952 882172

БЕЗКОШТОВНІ місця Заходи цього канікулярного 
клубу є безкоштовними для дітей і молоді, які 
відповідають і не відповідають критеріям 
для участі в програмі HAF. Місця для дітей 
і молоді, які не мають права на безкоштовну 
участь у програмі HAF, фінансуються Радою 
міста Броузлі. 

Для отримання додаткової інформації 
відвідайте вебсайт www.broseley-tc.gov.uk/.
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Chloe Elizabeth 
Dance Company 
6—15 років ▲ SEND

Різдвяний танцювальний 

канікулярний клуб 

Канікулярний клуб веселого, енергійного 

танцю. Мати танцювальні навички 

необов’язково. Діти танцюватимуть у 

багатьох стилях із різними хореографами. 

Канікулярний клуб також пропонує безліч 

ігор, змагань і заходів, спрямованих на 

розвиток навичок групової роботи.

Адреса місця проведення заходу

 Open Space studios CIC, Oswestry Library, 
Arthur Street, Oswestry, 
SY11 1JN

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.cedc.co.uk

 Chloe_elizabeth_dance@hotmail.com 

  07874 331313

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі 

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· особливими сенсорними потребами; 
· порушенням слуху; 
· нейровідмінностями; 
· особливими соціально-емоційними 
потребами.

Індивідуальна допомога. Діти з власними 
індивідуальними помічниками можуть 
відвідати всі заходи (на жаль, програма HAF 
не фінансує індивідуальну допомогу). 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF. 

Платні заняття для дітей віком від 6 років. 
Пн—Чт, 10:00—15:00 25 фунтів стерлінгів 
на день, включно з обідом.

У вівторок і середу ми пропонуємо розваги для 
маленьких танцюристів віком від 4 до 5 років, 
які можуть відвідати наші заходи з 11:00 до 
13:00 за 15 фунтів стерлінгів на день, включно 
з обідом.  
Запис на www.cedc.co.uk

3

CHLOE ELIZABETH
DANCE COMPANY

http://www.cedc.co.uk


Навчання дітей 
на свіжому повітрі 
6—13 років ✦ 

Канікулярний клуб EKO Holiday Club 

Запрошуємо всіх дітей і молодь, які 

люблять проводити час просто неба, 

розважатися з друзями, вивчати природу, 

будувати лігва, розпалювати багаття, 

створювати чудові вироби з природних 

матеріалів і досліджувати зовнішній світ 

незалежно від погоди! 

Дітям і молоді пропонується можливість 

набути навичок відважних шукачів 

пригод, виживання в дикій природі, 

стати креативними майстрами та 

розвинути вміння розважатися з 

друзями на просторах Вестон-парку під 

пильним наглядом спеціалістів клубу 

EKO, які люблять активний відпочинок 

(і атестовані для роботи в лісовій школі). 

Щодня ми наочно розповідаємо, як їжа 

потрапляє на наші столи, разом із дітьми 

та молоддю збираємо та обробляємо 

овочі, а потім готуємо смачний, корисний 

обід на багатті.

Адреса місця проведення заходу

 Weston Park, Weston-Under-Lizard, Nr. Shifnal, 
TF11 8LE 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.ekolearning.org.uk 

 info@ekolearning.org.uk  
natasha@ekolearning.org.uk

 07876 658467 

4

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF.

Заходи проводяться з 10:30 до 16:00, 
плата за кожен день становить 35 фунтів 
стерлінгів, включно з обідом. Ранкові заходи 
з 9:00 до 10:30 проводяться за додаткову 
плату в розмірі 5 фунтів стерлінгів. Плата 
включає в себе вартість закусок. 

Запис на www.ekolearning.org.uk/for-
parents-families/eko-holiday-clubs-weston-
park/ 
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Ростемо, куховаримо, 
вчимося (Grow Cook 
Learn) 

4—11 років ▼

Відкриття Різдва та різдвяні вироби 

Відкриття Різдва. Ми підемо збирати 

природні матеріали для виготовлення 

різдвяних виробів — прикрас і подарунків. 

Ми будемо пекти печиво, робити 

годівниці для птахів і мініатюрні 

будиночки для маленьких тваринок. 

До того ж, ми будемо будувати лігва та 

займатися орієнтуванням на місцевості. 

Різдвяні вироби. Приходьте на наші 

заняття з виготовлення святкових виробів 

і на тематичні різдвяні ігри 21 грудня.

Адреса місця проведення заходу

 Shropshire Hills Discovery Centre, School 
Road, Craven Arms, SY7 9RS 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.shropshirehillsdiscoverycentre.co.uk 

 discovery.centre@growcooklearn.co.uk

 01588 676060

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF.

З 9:00 до 13:00, вартість становить 
9,50 фунта стерлінгів. 

Відвідування в будь-який час з 11:00 до 16:00, 
вартість становить 4,40 фунта стерлінгів 
для дітей віком від 4 до 11 років у супроводі 
дорослих. 

Запис у Shropshire Hills Discovery Centre за 
номером 01588 676060

5

http://www.shropshirehillsdiscoverycentre.co.uk


Громадський центр 
Grange у Гарлскотті 
(Harlescott Grange 
Community Hub) 

5—16 років ✦ SEND

Різдвяні розваги 

Пропонуємо безліч веселих різдвяних 

заходів, зокрема рукоділля, приготування 

випічки та різдвяне магічне шоу.

Адреса місця проведення заходу

 Harlescott Grange Community Hub, Kynaston 
Road, Shrewsbury, SY1 3JR 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 hgcommunityhub@gmail.com 

 07821 082872

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі 

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· особливими освітніми потребами;  

· фізичними вадами. 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF. 

5 фунтів стерлінгів за 4-годинні заходи. 

Для запису пишіть Надін Брукс (Nadine 
Brooks) на адресу електронної пошти 
hgcommunityhub@gmail.com або 
телефонуйте за номером: 07821 082872

6
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Початкова школа Гайлі 
(Highley Community 
Primary School) 

5—11 років ▼

Зимові розваги в школі Гайлі 

Різдвяне рукоділля, пошуки скарбів, гра 

в застиглі фігури під музику, спортивні 

змагання тощо. Щоденні призи, а також 

різдвяний подарунок кожній дитині. 

Адреса місця проведення заходу

 Highley Primary School, Grasmere Drive, 
Highley, Shropshire, WV16 6EH 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.highleyschool.co.uk

 admin@highleyschool.co.uk

  01746 861541

7

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF. Із запитаннями звертайтеся 
до організації, скориставшись наведеними 
вище контактними даними.

http://www.highleyschool.co.uk


Inside Out Learning
4—11 років ✦ SEND

Зимова лісова майстерня 

Вашу дитину чекає безліч розваг 

у приміщенні та просто неба. Діти 

будуть створювати святкові прикраси 

з паперу, тканини та вторинних 

матеріалів. Досліджувати лісопаркові 

угіддя та куштувати смаколики навколо 

багаття. А на завершення — традиційні 

святкові ігри.

Адреса місця проведення заходу

 Ділянка за методистською церквою, The 
Hermitage Centre, Belle Vue Road. Shrewsbury, 
SY3 7NL

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.inside-out-learning.co.uk

 inside-out-learning@outlook.com

  07816 357025 

8
SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· особливими освітніми потребами;  
· фізичними вадами;  
· особливими сенсорними потребами;  
· порушеннями зору;  
· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями;  
· особливими соціально-емоційними 
потребами. 

Індивідуальна допомога. Обговорюється 
окремо (на жаль, програма HAF не фінансує 
індивідуальну допомогу) 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF. З 9:00 до 15:00 вартість 
становить 30 фунтів стерлінгів, включно 
з обідом. 

Запис на www.inside-out-learning.co.uk
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Школа Lacon Childe 
5—14 років ▼ SEND

Програма канікулярних занять Lacon 

Різноманітні спортивні заняття, навчання 

образотворчому мистецтву, рукоділлю, кулінарні 

заходи для дітей і молоді віком 5—14 років.

Адреса місця проведення заходу

 Lacon Childe School, Love Lane, Cleobury Mortimer, DY148PE 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі в програмі HAF

 www.lacon-childe.org.uk

 Kristien.wood@laconchildeschool.co.uk

  07977 135508 

Платні місця для дітей 
і молоді, які не відповідають 
критеріям для участі 
в програмі HAF.

15 фунтів стерлінгів на день. 

Адреса електронної 
пошти: Kristien.wood@
laconchildeschool.co.uk

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), 
і якщо ваша дитина або діти отримують 
додаткову допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для 
дітей і молоді з: 

· особливими освітніми потребами. 

Перш ніж записатися на цей захід, 
обговоріть потреби своєї дитини або 
дітей із фахівцем канікулярного клубу. 

9

http://www.lacon-childe.org.uk


Oswestry 
Community 
Action — Qube 
7—14 років ▲ SEND

Qube, програма HAF 

Oswestry Community Action — Qube 

запрошує вас узяти участь у заходах, 

присвячених зимовим канікулам. На 

кожному з наших чотиригодинних 

семінарів проводитимуться різноманітні 

заходи, зокрема заняття образотворчого 

мистецтва, спортивні змагання та ігри. 

10

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF.

Для отримання додаткової інформації 
відвідайте вебсайт www.qube-oca.org.uk.

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

Адреса місця проведення заходу

 Eastern Oswestry Community Centre, Cabin 
Lane, Oswestry, SY11 2LQ

 Qube, Oswald Road, Oswestry, SY11 1RB 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.qube-oca.org.uk

 Info@qube-oca.org.uk / g.manning-bentley@
qube-oca.org.uk

  01691 656882
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Лісова школа Парк-голл 
4—8 років ▲ SEND

Клуб «Лісова школа Парк-голл», 

програма HAF 

Приходьте на ферму відчути святкову 

атмосферу Лісової школи Парк-голл 

і решти цікавинок, які ми тут пропонуємо. 

Буде традиційне майстрування дерев’яних 

виробів, лігв, полювання на предмети, 

приготування їжі на багатті, різдвяне 

рукоділля, і все це закінчаться гарячим 

обідом на вибір у фермерському кафе.

Адреса місця проведення заходу

 Park Hall Countryside Experience, Burma Road, 
Whittington, SY11 4AS

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 Parkhallforestschool.co.uk

 parkhallforestschool@outlook.com

 07539 964719 

11

Платні місця для дітей і молоді, які не 
мають пільг для безкоштовної участі в 
програмі HAF.  

Заходи з 9:00 до 13:00. 
25 фунтів стерлінгів за дитину. 
Запис на bookwhen.com/
parkhallforestschool

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· особливими освітніми потребами;  
· особливими сенсорними потребами:  
· порушеннями зору:  
· порушеннями слуху:  
· нейровідмінностями:  
· особливими соціально-емоційними 
потребами.

Індивідуальна допомога. (Індивідуальна 
допомога може бути запропонована за умови 
зовнішнього фінансування. На жаль, програма 
HAF не фінансує індивідуальну допомогу.) 

У разі фінансування індивідуальної допомоги 
можуть бути надані послуги особистого 
догляду та застосування ліків. 

Діти з власними індивідуальними помічниками 
можуть відвідати всі заходи. Батьки 
індивідуальними помічниками не вважаються. 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

http://Parkhallforestschool.co.uk
http://bookwhen.com/parkhallforestschool
http://bookwhen.com/parkhallforestschool


Passmaster 
Coaching 
5—11 років ✦▼ SEND

Спортивно-розважальний 

клуб, розташований за 

адресою: Mount Pleasant 

Primary, Shrewsbury & St 

Lawrence Primary, Church Stretton 

Підходить для дітей у віці 5—11 років. 

Ми надаємо один гарячий обід або 

закуски типу «шведський стіл». До того 

ж: заняття образотворчого мистецтва 

та рукоділля, зокрема створення виробів 

із побутових відходів і пластиліну, 

настільні ігри, пазли, Lego, малювання 

та відпочинок у тихій зоні! Наші фахівці 

залучатимуть вашу дитину або дітей 

(відповідно до їхніх інтересів) до 

різноманітних спортивних заходів або 

командних ігор. 

Упродовж 4 днів ми будемо проводити 

спеціальні заходи, як-от заняття 

йогою і танцями. Будуть корисні 

для здоров’я смаколики, які діти 

приготують самостійно.

Адреса місця проведення заходу

 Mount Pleasant Primary, Whitemere Road, 
Shrewsbury, SY1 3BY 

 St Lawrence CE Primary School, Shrewsbury 
Road, Church Stretton, SY6 6EX 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.passmastercoaching.co.uk

 tinadean.passmastercoaching@outlook.com

 07958 636546 

12
Платні місця для дітей і молоді, які не 
мають пільг для безкоштовної участі 
в програмі HAF.

У будні під час шкільних канікул, з 8:30 
до 16:00, вартість становить 16 фунтів 
стерлінгів на день

Запис на www.passmastercoaching.co.uk

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· особливими освітніми потребами; 

· порушеннями слуху;  

· нейровідмінностями. 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

21
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School’s Out! 
Предметний клуб 
4—12 років ▲ SEND

Різдвяне рукоділля 

Ми проведемо кілька 

занять рукоділля, 

присвячених темі 

Різдва, зокрема з виготовлення листівок 

і календарів. Будуть ігри на різдвяну 

тематику та багато активних заходів для 

дітей у приміщенні та на вулиці.

Адреса місця проведення заходу

 School’s Out! Activity Club Ltd, 55 Green End, 
Whitchurch, SY13 1AJ 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 Schoolsout72@yahoo.com

 07726 274728 

13 Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF.

Заняття проводяться за гнучкою схемою 
та оплачуються згідно з погодинним 
тарифом у розмірі 4,25 фунта стерлінгів. 
Для отримання додаткової інформації 
пишіть на адресу електронної пошти: 
Schoolsout72@yahoo.com.

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· фізичними вадами (увага: обмежений 
доступ для інвалідних візків);  
· особливими освітніми потребами;  
· особливими сенсорними потребами;  
· порушеннями зору;  
· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями. 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу.



Рада міста Шрусбері 
(Young Shrewsbury) 
10—16 років ✦ SEND

Young Shrewsbury 

Робоча група в справах молоді Young 

Shrewsbury Ради міста Шрусбері планує 

провести низку заходів у неформальній 

навчальній атмосфері громадського 

центру Grange у Гарлскотті. Серед 

заходів можуть бути танцювальні заняття 

та дискотека, уроки образотворчого 

мистецтва, відвідування підприємства 

харчової промисловості з тематичними 

обговореннями. У спортивному залі 

можуть проводитися ігри з настільного 

тенісу, більярду та софтболу. Проведення 

спортивних заходів на вулиці залежить 

від погоди.

14
SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з:

· особливими освітніми потребами; 
· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями; 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

Адреса місця проведення заходу

 The Grange Centre, Mount Pleasant Road, 
Harlescott, Shrewsbury, 
SY1 3SW

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.shrewsburytowncouncil.gov.uk

  andy.hall@shrewsburytowncouncil.gov.uk

 01743 344800 або 07976 020819

23
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Фонд ФК «Шрусбері 
Таун» 
5—12 років ✦▼ SEND

Різдвяна програма HAF 2022 р. 

Щодня будуть проводитися різноманітні 

спортивні заходи, наприклад із доджболу, 

гандболу, тег-регбі, крикету, футболу 

тощо. Наші освітні семінари присвячено 

темам здоров’я, правильного харчування 

та гарного самопочуття для підвищення 

обізнаності дітей у цих питаннях. 

Будуть також працювати майстерні 

образотворчого мистецтва та рукоділля, 

і до дітей приходитимуть Ленні та Пенні. 

Усе, що вам потрібно, — це відповідний 

спортивний одяг (вдягайтеся тепліше): 

кросівки для штучного газону та зимова 

куртка, а ми гарантуємо ВЕСЕЛОЩІ!

Адреса місця проведення заходу

 Shrewsbury Town Football Club, Montgomery 
Waters Meadow, Oteley Road, SY2 6ST 

 Ludlow Football Stadium, Bromfield Road, 
Ludlow, SY8 2BN 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.foundationstfc.co.uk/what-we-do/

 admin@foundationstfc.co.uk

 01743 289177 додатк. 216

15

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з:

· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями;  
· особливими соціально-емоційними 
потребами. 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі 
в програмі HAF. Футбольні школи 
працюватимуть в окремі дні з 9:00 до 15:00, 
вартість становить 14 фунтів стерлінгів на 
день, або 60 фунтів стерлінгів за 5 днів. 

Для запису перейдіть за посиланням 
officialsoccerschools.co.uk/
shrewsburytown/shrewsbury-town-
courses/soccer_school.html 

http://www.foundationstfc.co.uk/what-we-do/
http://officialsoccerschools.co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-courses/soccer_school.html%20
http://officialsoccerschools.co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-courses/soccer_school.html%20
http://officialsoccerschools.co.uk/shrewsburytown/shrewsbury-town-courses/soccer_school.html%20


Фонд дозвілля 
населення Шропшира 
5—12 років, від 12 років ✦ SEND

Дитячі заходи під час шкільних канікул 

У Shrewsbury Sports Village працює 

канікулярний клуб різних видів 

спорту.  Проводяться заняття з їзди на 

велосипеді, скелелазіння, гімнастики, 

футболу, нетболу, образотворчого 

мистецтва, рукоділля, кулінарії, а також 

перегляд фільмів. Щодня кваліфіковані 

інструктори проводять низку цікавих 

заходів, що відповідають різним 

інтересам і здібностям.

Адреса місця проведення заходу

 Shrewsbury Sports Village та Indoor 
Bowls Centre. Sundorne Road, Sundorne, 
Shrewsbury, SY1 4RQ 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.shropshireleisurecentres.com/
shrewsbury-sports-village

  Holly.elizabeth.smith@serco.com

 03450 007002 

16

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF.

Канікулярний клуб Superstars - 
Подовжений день з 8:00 до 18:00, вартість 
становить 23 фунти стерлінгів. Повний 
день із 9:00 до 17:00, вартість становить 
21,90 фунта стерлінгів. 
Півдня з 9:00 до 13:00 або з 13:00 до 17:00, 
вартість становить 15 фунтів стерлінгів.

Запис на www.shropshireleisurecentres.
com/shrewsbury-sports-village

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· нейровідмінностями;  

· особливими соціально-емоційними 

потребами. 

Індивідуальна допомога. Діти з власними 
індивідуальними помічниками можуть 
відвідати всі заходи (на жаль, програма HAF 
не фінансує індивідуальну допомогу). 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

25
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SYA 
10—16 років (до 18 років для молоді з 
особливими освітніми потребами та 
інвалідністю (SEND)) ▲✦▼ SEND

HAF @ SYA 

Організація New Lodge, Шрусбері, 

пропонує низку молодіжних заходів, 

зокрема виготовлення різдвяних 

подарунків, спортивні заняття та ігри, 

приготування печива та, звичайно, його 

куштування, ігри з нерфами, змагання в 

костюмах сумо, стрільбу з лука, бочче, 

більярд та уроки поводження з тваринами. 

У школі Гайлі молодь 

зможе зайнятися 

рукоділлям, 

потанцювати на 

дискотеці та смачно поїсти. У школі 

Маркет-дрейтона молоді пропонується 

можливість виготовити різдвяні 

подарунки, взяти участь у спортивних 

змаганнях і заняттях поводження 

з тваринами.

Адреса місця проведення заходу

 The New Lodge, Upton Lane, Shrewsbury, 
SY2 5RR 

 The Guide Building, Smoke Alley, Highley, 
WV16 6NF

  Phoenix Centre, Drayton Grove, Market 
Drayton, TF9 3AD 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 sya.org.uk/

  info@sya.org.uk; kerry@sya.org.uk

 0771 0095802 

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· фізичними вадами;  
· особливими освітніми потребами;  
· особливими сенсорними потребами;  
· комплексними потребами;  
· порушеннями зору;  
· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями;  
· особливими соціально-емоційними 
потребами;  
· потребами в альтернативних способах 
комунікації. 

Індивідуальна допомога. Молодіжний центр 
The Lodge Youth Centre є маленькою 
організацією та, на жаль, не має місця для 
одночасного розміщення індивідуальних 
помічників, дітей і молоді та фахівців, які 
надають послуги.

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу.

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі в 
програмі HAF.

5 фунтів стерлінгів за 4-годинні заходи. 
Щоб записатися, надішліть лист на адресу 
електронної пошти: Kerry@sya.org.uk

17

http://sya.org.uk/


Клуб Big House 
Holiday Club 
5—11 років ✦ SEND

Різдво в канікулярному 

клубі Big House 

Пропонуємо 2 дні 

казкового, святкового 

рукоділля, зустріч із 

Сантою та ельфами-

помічниками, 

святкування з традиційним різдвяним 

обідом, чарівний інтерактивний кінотеатр 

і багато іншого.

18

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· фізичними вадами;  
· особливими освітніми потребами;  
· особливими сенсорними потребами;  
· порушеннями зору;  
· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями;  
· особливими соціально-емоційними 
потребами. 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі 
в програмі HAF.

30 фунтів стерлінгів за дитину 
з 9:00 до 15:00. 
Додаткова плата в розмірі 4,00 фунта 
стерлінгів за харчування. 
Для отримання додаткової інформації 
скористайтеся наведеними вище 
контактними даними.

Адреса місця проведення заходу

 St. Andrews Church, Church Street, Shifnal, 
TF11 9AB 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 m.facebook.com/thebighouseholidayclub/

  bighouse@shifnalbenefice.org.uk

 07971 518408

27
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Молодіжний центр The 
Bridge Youth Centre 
Від 12 років ▼

День різдвяних розваг у молодіжному 

центрі The Bridge 

У вівторок, 20 грудня, з 11:00 до 15:00, 

ми організуємо для молоді святкування 

з різноманітними заходами, заняттями 

з рукоділля та різдвяними смаколиками.

Адреса місця проведення заходу

 52A Whitburn Street, Bridgnorth, WV164QP

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.thebridgeyouthcentre.co.uk

 admin@thebridgeyouthcentre.co.uk

 01746 218285

Платні місця для дітей і молоді, які 
не відповідають критеріям для 
участі в програмі HAF. Запис на 
www.thebridgeyouthcentre.co.uk

19

http://www.thebridgeyouthcentre.co.uk
http://www.thebridgeyouthcentre.co.uk


The Embrace Group 
4—13 років ▲✦ SEND

Канікулярний клуб Embrace 

Embrace Group пропонує відвідати 

спортивні канікулярні клуби в Шрусбері, 

Шифналі й Вемі. Наші клуби працюють 

для всіх без винятку дітей віком 

від 4 до 13 років. Там проводяться 

різноманітні спортивні заходи, заняття 

з образотворчого мистецтва, рукоділля 

та формування навичок групової роботи.

Пропонуються заняття з доджболу, 

футболу, тег-регбі, баскетболу, крикету, 

раундерзу, тенісу, а також ігри на великій 

площі, заняття з образотворчого 

мистецтва, рукоділля, танців і формування 

навичок групової роботи.

Наші заняття розробляються 

та проводяться кваліфікованими 

спортивними тренерами та вчителями, 

тому вчитися в нас весело та безпечно.

Адреса місця проведення заходу

 Meole Brace C of E Primary School, Church 
Road, Shrewsbury, SY3 9HG

 Greenacres Primary School, Rutland, 
Shrewsbury, SY1 3QG 

 St Andrews C of E Primary School, Park Lane, 
Shifnal, TF11 9HD 

 St Peters C of E Primary School, Shrubbery 
Gardens, Wem, SY4 5BX

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 embracegroup.co/services_item/holiday-
club/

 holiday@theembracegroup.co.uk

 01743 650646

20

Платні місця для дітей і молоді, які не 
відповідають критеріям для участі 
в програмі HAF.

Вартість становить 18 фунтів 
стерлінгів за дитину, заходи проводяться 
з 8:30 до 17:00. Упродовж зазначених годин 
прийти та піти можна в будь-який час.

Запис на embracegroup.co/services_item/
holiday-club/

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· фізичними вадами;  
· особливими освітніми потребами;  
· особливими сенсорними потребами;  
· порушеннями зору;  
· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями;  
· особливими соціально-емоційними 
потребами.

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу.

29
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Фонд The Marches 
Academy 

5—11 років ▲✦ SEND

Усі заходи присвячено здоровому 

й активному способу життя. У кожному 

місці буде дещо своє, проте загалом 

програма передбачає заняття з 

різноманітних видів спорту, здорового 

харчування, навчання на природі 

та садівництво.

Адреса місця проведення заходу

 Longlands Primary School, Market Drayton, 
TF9 1QU

 Tilstock C of E Primary School, Tilstock, 
SY13 3JL

 Grange Primary School, Shrewsbury, SY1 3QR

 The Zone Community Hub, TF9 1QU 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.marchesacademytrust.co.uk

 community@mmat.co.uk

 01630 652312 

21 SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· фізичними вадами;  
· особливими освітніми потребами;  
· порушеннями слуху;  
· особливими соціально-емоційними 
потребами. 

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

http://www.marchesacademytrust.co.uk


The New Saints FC 
Foundation Ltd 

5—12 років ▲ SEND

Програма HAF — зимові сільські розваги 

та святкування в початкових школах 

Woodside, Ellesmere і Meadows 

Канікулярні заходи зі смаколиками в 

початкових школах Woodside, Ellesmere 

та Meadows, м. Освестрі, а також у селах 

Гобовен, Сент-Мартінс, Вестон-Рін і 

Віттінгтон.

22

Адреса місця проведення заходу

 Ellesmere Primary School, Elson Road, 
Ellesmere, SY12 9EU

 The Meadows Primary School, Harlech Road, 
Oswestry, SY11 2EA

 Woodside Primary School, Gittin Street, 
Oswestry, SY11 1DT;

 Gobowen Pavillion, Gobowen, Oswestry, 
SY10 7GA

 St Martins Centre, Overton Road, St Martins, 
SY11 3AY

 Weston Rhyn Institute, Weston Rhyn, 
SY10 7RG 

 Whittington Senior Citizens Hall, Whittington, 
Oswestry, SY11 4BW 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.tnsfc.co.uk/foundation/holiday-
activities

 info@tnsfcfoundation.org.uk

 01691 88979

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· фізичними вадами (залежно від потреб 
дитини або дітей);  
· особливими освітніми потребами;  
· особливими сенсорними потребами;  
· порушеннями зору;  
· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями;  
· особливими соціально-емоційними 
потребами.

Індивідуальна допомога. Діти з власними 
індивідуальними помічниками можуть 
відвідати всі заходи. (На жаль, програма HAF 
не фінансує індивідуальну допомогу.)

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

Безкоштовні місця 

Заходи цього канікулярного клубу 
проводяться безкоштовно для 
всіх учасників.

Під час кожного заходу, який триває 

чотири години, для дітей віком від 5 

до 12 років будуть проводитися цікаві 

спортивні заняття, ігри та розваги 

під повним наглядом кваліфікованих 

тренерів і спеціалістів із роботи з 

молоддю. Внутрішнє обладнання наявне 

в усіх місцях, а вуличне — в більшості 

(користування залежить від погоди). 

Безкоштовне харчування на кожному 
занятті, зокрема конкурси з їжею. 

Ігри та призи. Безкоштовно для всіх дітей.
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http://www.tnsfc.co.uk/foundation/holiday-activities
http://www.tnsfc.co.uk/foundation/holiday-activities


22 Платні місця для дітей і молоді, які не 
мають пільг для безкоштовної участі 
в програмі HAF.

Вартість становить 8 фунтів стерлінгів 
за післяобідні заходи з 13:00 до 15:30. Запис 
на bookings@trustedcsat.co.uk 

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· особливими освітніми потребами; 
· особливими сенсорними потребами;  
· комплексними потребами;  
· порушеннями зору;  
· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями;  
· особливими соціально-емоційними 
потребами.

Індивідуальна допомога. Обговорюється 
окремо (на жаль, програма HAF не фінансує 
індивідуальну допомогу)

Перш ніж записатися на цей захід, обговоріть 
потреби своєї дитини або дітей із фахівцем 
канікулярного клубу. 

Trusted Sports’ 
Partnership
5—11 років ▼ SEND

Зимовий спортивно-розважальний 

табір Trusted Sports’ Partnership 

Пропонуємо дітям від 1 до 6 років табір, 

у якому вони будуть розвиватися фізично, 

розумово та соціально, навчаючись 

поважати один одного та довкілля.

Записатися можна на окремі дні або 

на весь тиждень.

Адреса місця проведення заходу

 Oldbury Wells School, Bridgnorth, WV16 5JD 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.trustedcsat.co.uk

 bookings@trustedcsat.co.uk

 07704 710536

http://www.trustedcsat.co.uk


23 Баптистська 
церква міста 
Вем 
3—11 років  ▲  SEND

Святкування Різдва 

Колядки, які можуть співати всі, хто 

бажає, розповідь для дітей, вистава та 

пошуки скарбів за мотивами Різдвяної 

історії. Їжа та напої для всієї родини, а для 

дітей також солодкі подарунки.

Адреса місця проведення заходу

 Майдан Millennium Square (біля супермаркету 
Coop), м. Вем 

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 wembaptistchurch.co.uk

 lizdakin63@gmail.com

 07757 809876

23

Безкоштовні місця 

Цей захід проводиться безкоштовно для всіх 
учасників. 

SEND (діти та молодь з особливими 
освітніми потребами й обмеженнями), і якщо 
ваша дитина або діти отримують додаткову 
допомогу в школі

Цей захід є інклюзивним і підходить для дітей 
і молоді з: 

· фізичними вадами (частина заходів, 
які проводитимуться на майдані); 
· особливими освітніми потребами; 
· особливими сенсорними потребами;  
· комплексними потребами;  
· порушеннями зору;  
· порушеннями слуху;  
· нейровідмінностями;  
· особливими соціально-емоційними 
потребами;  
· потребами в альтернативних способах 
комунікації. 

Перш ніж записатися на цей захід, 
обговоріть потреби своєї дитини або дітей 
з організатором. 

Увага! Це сімейний захід, тому батьки й опікуни 
мають бути поруч зі своїми дітьми. 
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http://wembaptistchurch.co.uk


Молодіжний клуб м. Вем

4—16 років ▲ SEND

Різдвяна програма HAF

Різдвяне рукоділля, приготування печива, 

спортивні заняття та ігри. Їжа та закуски.

Для дітей і молоді віком від 4 до 16 років (діти 
до 7 років мають бути в супроводі дорослого).

24
Адреса місця проведення заходу

 Wem Youth Club, 16 Leek Street, Wem, SY45EP

Інформація про реєстрацію для безкоштовної участі 
в програмі HAF

 www.facebook.com/wemyouthie/

 claireglover728@gmail.com

 07917 854280

Безкоштовні місця

Є безкоштовні місця для дітей і молоді, 
які не відповідають критеріям для участі 
в програмі HAF. Для отримання додаткової 
інформації відвідайте вебсторінку 
www.facebook.com/wemyouthie/ 

http://www.facebook.com/wemyouthie/
http://www.facebook.com/wemyouthie/%20
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H o l i d a y  A c t i v i t i e s  a n d  F o o d

Корисні ресурси
Підписатися на електронні матеріали HAF можна на вебсайті 
www.shropshire.gov.uk/HAF.

Ви отримуватимете відмінні поради, безкоштовні ресурси, посилання 
на місцеві служби та інформацію про можливості.

Контактна інформація: 

HAF.programme@shropshire.gov.uk  

@ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, #HAF2022 

www.facebook.com/shropshireFamilyInfo 

Ця ініціатива передбачена державною Програмою заходів і харчування на період канікул 
(Holiday Activities and Food, HAF), яка реалізується по всій території Шропшира 
протягом 2021—2024 рр. Детальніше про цю національну програму читайте на вебсайті 
центрального уряду. 

Рада графства Шропшир не несе відповідальності за 
вміст сторонніх вебсайтів, посилання на які містяться 
в цьому документі (незважаючи на те, що всі посилання 
надаються добросовісно). Усі заходи, про які йдеться 
в цьому документі, проводяться професійними 
організаціями в межах їхніх високоякісних програм. 

Кожна організація має правила безпеки, систему 
перевірки потенційних працівників на судимість 
і на проблеми із законом за стандартом 
Служби розголошення інформації та заборони 
на працевлаштування (Disclosure and Barring 
Services, DBS), страховки та механізми оцінки 
ризиків, а також дотримується державних 
настанов щодо COVID-19.

http://HAF.programme%40shropshire.gov.uk
http://www.facebook.com/shropshireFamilyInfo%20
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