
Забавления и хранене през зимната ваканция в Шропшър
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Община Шропшър работи с местни 

училища, доброволчески и обществени 

организации и доставчици на детски 

грижи, за да проведе вълнуваща 

ваканционна програма тази зима - 

Шропшър HAF (Ваканционни занимания 

и хранене).

В програмата са предвидени свободни 

места за деца и младежи на възраст 

от 4 години (в предучилищна или 

равностойна паралелка) до 16 години, 

които отговарят на условията за безплатна 

училищна храна, свързана със социалното 

подпомагане, и за тези, които са били 

насочени към HAF от специалист. (Вижте 

страница 5 за повече информация относно 

препоръките).

От 19 до 23 декември 2022 г. децата 

и младежите са поканени да участват 

в редица забавни дейности, които се 

провеждат на 43 места в цялото графство.

Използвайте този наръчник, за да 

разберете какви занимания ще подхождат 

на вашето дете/деца. Предлага се по нещо 

за всеки, включително спорт, изкуства, 

готварство, горски училища и други 

вълнуващи възможности. За всяка сесия 

ще бъдат осигурени безплатни питателни 

ястия, както и информация за храненето, 

която да е от полза за цялото семейство.

Забавления през зимната ваканция в Шропшър

Забавлявайте се с приятелите си, научете нови умения, придобийте увереност 

и се включете!

Свържете се с нас:

 HAF.programme@shropshire.gov.uk

@ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, 
#HAF2022

  www.facebook.com/shropshireFamilyInfo

График на всички дейности през 

зимната ваканция с дати и часове 

можете да откриете на адрес: 

www.shropshire.gov.uk/haf
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Резервация: 

След коментарите относно 

централизираната система за 

резервации на HAF, използвана през 

лятото, всички резервации за зимните/
коледните празници ще бъдат направени 
директно с организациите, които 
управляват ваканционните клубове. 

Извиняваме се за неудобството, което 

това може да причини.  

Вашето дете/деца ще получат брошура 

с информация за HAF от своето училище. 

Листовката съдържа уникален код. 
Ще трябва да използвате този код 
при резервация.

Уникалният код дава право на вашето 

дете/деца да посетят 4 сесии безплатни 

ваканционни занимания в Шропшър през 

седмицата от 19 до 23 декември 2022 г.

Моля, не използвайте този код, за да 

резервирате повече от 4 сесии занимания 

или да резервирате няколко програми 

със занимания към различни доставчици, 

които се провеждат по едно и също време, 

той няма да е валиден.

Този код е индивидуален за училището 
на вашето дете/деца и не може да се 
прехвърля на други деца.

Какво трябва да направите:  
 
1. Използвайте този наръчник, за да 

откриете кой ваканционен клуб 

е подходящ за вашето дете/деца. 

2. Резервирайте дейност, като се 

свържете директно с организацията, 

която управлява ваканционния клуб, 

като използвате данните за контакт 

в този наръчник.  

3. Когато правите резервация, моля, 

посочете своя уникален HAF 

код (вижте информационната 

брошура, издадена от училището 

на вашето дете/деца, или следвайте 

професионалната препоръка).

4. Ако детето/децата ви имат специални 

образователни потребности и 

увреждания (СОПУ) или получават 

някаква допълнителна помощ в 

училище, преди да резервирате 

дейност, моля, свържете се с 

ваканционния клуб, за да обсъдите 

нуждите на вашето дете/деца. 

(Моля, вижте страница 7 за повече 

информация относно СОПУ).

5. Относно всички въпроси, които имате 

за резервацията или предлаганите 

дейности, моля, свържете се 

директно с организацията, 

управляваща ваканционния клуб.  



Как да разбера дали моето дете/
деца имат право на безплатен 
достъп до HAF дейност?  

В програмата са предвидени безплатни 

места за деца и младежи на възраст от 

4 (в предучилищна или равностойна 

паралелка) до 16 години, които отговарят 

на условията за безплатна училищна 

храна, свързана със социалното 

подпомагане. 

Професионално насочване към програмата 
HAF за деца и младежи, които не 
отговарят на условията за безплатна 
училищна храна, свързана със социалното 
подпомагане.

Има ограничен брой безплатни места за 

деца и младежи в зимната програма HAF 

2022 г. на община Шропшър, които не 

получават безплатна училищна храна, 

свързана със социалното подпомагане, 

но отговарят на по-общия критерий 

за допустимост.

Тези деца и младежи могат да 

бъдат насочени към програмата 

от професионалист.  

За да поискате препоръка за 

програмата, моля, изпратете имейл до: 

HAF.programme@shropshire.gov.uk  

Моля, имайте предвид, че тези препоръки 

са ограничени и ще бъдат разпределени 

по реда на получаване на заявленията 

от координаторите на HAF в Шропшър.  

Община Шропшър взема окончателното 

решение кои деца и младежи да се 

възползват от гъвкавия елемент на 

финансиране на програмата HAF. 

Критериите за участие в програмата 

на деца и младежи, които не получават 

безплатна училищна храна, са в процес 

на преразглеждане за 2023 г. 

Пълен списък на лицата, които 
имат безплатен достъп до 
програмата, можете да намерите на: 
www.shropshire.gov.uk/haf
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СОПУ (специални образователни 
потребности и увреждания) или 
деца и младежи, които получават 
допълнителна помощ в училище

Редица доставчици провеждат занимания 

със свободни места за деца и младежи 

със СОПУ. Тези места са в среда, в която 

се осъществяват основните програми 

с широк кръг деца и младежи. Те са 

маркирани в наръчника.

Преди да резервирате каквато и да е 

дейност, моля, свържете се с доставчика, 

за да обсъдите нуждите на вашето дете.

Платени места и по-дълги сесии 
на заниманията 

Някои от ваканционните клубове 

включват и платени места за деца 

и младежи, които не отговарят на 

условията за програма HAF. Те са 

маркирани в наръчника. Моля, свържете 

се директно с организацията, управляваща 

клуба, за да направите резервация.

Някои от ваканционните програми 

субсидират програмата HAF и се 

осъществяват за по-дълго време от 

финансираните по HAF 4 часа на ден. 

Моля, свържете се с доставчика на 

дейност за повече информация.



Подкрепа 1:1:

Ако вашето дете/деца се нуждаят 

от подкрепа 1:1 в училище (обикновена 

или специализирана) или в друга 

образователна среда, те също така ще 

имат нужда от подкрепа 1:1 за достъп 

до ваканционните клубове на HAF 

(маркирани в наръчника като предлагащи 

места СОПУ.) В момента, програма HAF 

за съжаление не може да финансира 

подкрепа 1:1 - всяко дете, което се нуждае 

от подкрепа 1:1 за достъп до програмата, 

ще трябва да разполага с финансиране 

и подкрепа 1:1, преди да участва. 

Ако разполагате с финансиране и се 

нуждаете от помощ за намирането на 

личен асистент, за да подкрепите вашето 

дете/деца да участват в дейности на 

HAF, някои от доставчиците на дейности 

могат да помогнат. Срещу заплащане 

те може да могат да осигурят член на 

персонала, който да предложи на вашето 

дете/деца подкрепа 1:1.  Моля, попитайте 

директно организациите за наличността и 

заплащането. Както бе споменато по-горе, 

HAF не е в състояние да финансира тази 

подкрепа 1:1.

Повече информация и подкрепа можете да 

намерите на адрес: www.shropshire.gov.
uk/the-send-local-offer/family-support/
information-advice-and-support-
service-iass/, както и на имейл: local.
offer@shropshire.gov.uk.

Консорциум Actio – „Всички да 
участваме с кратки почивки“

Шропшър HAF работи в партньорство 

с консорциума Actio. Actio отговаря за 

осъществяването, популяризирането 

и наблюдението на програмата „Всички 

да участваме с кратки почивки“ на 

община Шропшър – поредица от 

достъпни и уникални дейности за деца 

и младежи със СОПУ. Actio подкрепя 

програмата HAF, като популяризира 

възможностите за приобщаване в рамките 

на предложението на HAF, към членство 

във „Всички да участваме“ и членство 

в Actio. За да научите повече за Actio, 

моля, посетете техния уебсайт на адрес: 

www.actio.org.uk 
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Местоположение на предоставяне на ваканционни дейности

Ключ
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4-16 г. Възрастова група
▲ Северен Шропшър
✦ Централен Шропшър
▼ Южен Шропшър
СОПУ Специални образователни потребности и увреждания



Индекс на доставчиците

1. Activsports Ltd  от 5-12 г. ▲▼ СОПУ 10

2. Broseley Town Council от 5-10 г. ▼  11

3. Chloe Elizabeth Dance Company от 6-15 г. ▲ СОПУ 12

4. Educating Kids Outdoors от 6-13 г. ✦  13

5. Grow Cook Learn от 4-11 г. ▼  14

6. Harlescott Grange Community Hub от 5-16 г. ✦ СОПУ  15

7. Highley Community Primary School от 5-11 г. ▼  16

8. Inside Out Learning от 4-11 г. ✦ СОПУ 17

9. Lacon Childe School от 5-14 г. ▼ СОПУ 18

10. Oswestry Community Action - Qube от 7-14 г. ▲ СОПУ 19

11. Park Hall Forest School от 4-8 г. ▲ СОПУ 20

12. Passmaster Coaching от 5-11 г. ✦ ▼ СОПУ 21

13. School's Out! Activity Club от 4-12 г. ▲ СОПУ 22

14. Shrewsbury Town Council (Young Shrewsbury) от 10-16 г. ✦ СОПУ 23

15. Shrewsbury Town FC Foundation от 5-12 г. ✦▼ СОПУ 24

16. Shropshire Community Leisure Trust от 5-12+ г. ✦ СОПУ 25

17. SYA от 11-16 г. ▲✦ ▼  СОПУ 26

18. The Big House Holiday Club от 5-11 г. ✦ СОПУ 27

19. The Bridge Youth Centre 12+ г. ▼   28

20. The Embrace Group от 4-13 г. ▲✦ СОПУ 29

21. The Marches Academy Trust от 5-11 г. ▲✦ СОПУ 30

22. The New Saints FC Foundation Ltd от 5-12 г. ▲ СОПУ 31

23. Trusted Sports' Partnership от 4-12 г. ▼ СОПУ 32

24. Wem Baptist Church от 3-11 г. ▲ СОПУ 33

25. Wem Youth Club от 7-15 г. ▲ СОПУ 34

 Доставчик Ключ Страница
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1 Activsports Ltd 
(„Активспортс Лтд.“)

Възраст от 5 до 12 г. ▲▼ СОПУ 

Разнообразни спортове и дейности

Клуб за разнообразни спортове и 

дейности, отворен за 1-ви - 6-ти клас 

и 7-ми клас в Бишопс Касъл и Маркет 

Дрейтън. Три дейности ще се провеждат 

през целия ден - 3 x 1-часови дейности. 

Те могат да включват разнообразие от 

спортове, изкуства, занаяти, обучение 

на открито, дейности, свързани с храната, 

и програми за здраве и благополучие.

По-голямата част от нашите 

дейности ще се концентрират около 

коледната тематика.

Начално училище в Маркет Дрейтън: 
Закуската се сервира от 8:15 сутринта и клубът 
приключва в 12:15 часа.

Център „SpArC“ в Бишопс Касъл: Започва 
в 10:00 и приключва в 14:00 часа - Ще бъде 
осигурен обяд в 12:30 часа 

Адрес на дейността

 Начално училище в Маркет Дрейтън, 
Александра Роуд, TF9 3HU

 Център „SpArC“, Бишопс Касъл, SY9 5AY

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.facebook.com/activsportscoaching 

 jason@activ-sports.co.uk

  07400 810400

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждани) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище 

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Трудности в ученето 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца.

Предлагат се платени места за 
деца, които не отговарят на 
условията за HAF в Бишопс Касъл 
„SpArC“.  Дейностите протичат 
между 10:00 и 14:00 часа (вижте 
уебсайтовете на организациите 
за подробности) 

10 лири на ден, плащане в брой 
на съответния ден 

 jason@activ-sports.co.uk или 
попълнете формуляра за резервация 
на съответния ден

http://www.facebook.com/activsportscoaching


2 Broseley Town 
Council (Градски съвет 
на Броузли)

Възраст от 5 до 10 г.▼

Коледна програма за занимания на HAF

Забавни коледни дейности с посещение 

на Дядо Коледа и безплатен подарък за 

всички присъстващи деца.

Адрес на дейността

 Център „Бърчмедоу“, Бърчмедоу Роуд, 
Броузли TF12 5LP 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.broseley-tc.gov.uk

 admin@broseley-tc.gov.uk

 01952 882172

БЕЗПЛАТНИ места: Този ваканционен клуб 
е безплатен за деца, които отговарят и 
които не отговарят на условията за HAF. 
Местата за деца, които не отговарят 
на условията за HAF, се финансират от 
Градския съвет на Броузли. 

Посетете www.broseley-tc.gov.uk/ за 
повече подробности.
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Chloe Elizabeth 
Dance Company 
(Танцова трупа 
„Клоуи Елизабет“) 
Възраст от 6 до 15 г. ▲ СОПУ

Коледен ваканционен танцов клуб 

Забавен и енергичен ваканционен танцов 

клуб. Не е необходим предишен опит 

в танците. Децата ще танцуват с различни 

хореографи в много танцови стилове. 

Ваканционният клуб също ще бъде пълен 

с игри, награди и тиймбилдинг дейности.

Адрес на дейността

 „Оупън Спейс студиоус СиАйСи“, 
Библиотека на Озуъстри, Артър Стрийт, 
Озуъстри, SY11 1JN

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.cedc.co.uk

 Chloe_elizabeth_dance@hotmail.com 

  07874 331313

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище 

Тази дейност е приобщаваща и е 
подходяща за деца и младежи с: 

· Сензорни потребности · Слухови 
увреждания  · Участници с 
невродивергенция · Социални и 
емоционални потребности

Подкрепа 1:1 –  Деца, които участват 
със своя собствена подкрепа 1:1, ще 
имат достъп до цялото предоставено 
съдържание (за съжаление подкрепата 
1:1 не се финансира по програма HAF). 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF. 

Платени занимания за деца на възраст 
6+ години. 
понеделник - четвъртък, 10:00 - 15:00 
часа. 25 лири на ден за включването 
на обяд.

Във вторник и сряда предлагаме мини 
ден за по-малки танцьори на възраст 
4 и 5 години, които могат да участват 
от 11:00 - 13:00 часа  за 15 лири, в които 
също така се включва обяд.  
Резервирайте на www.cedc.co.uk
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Educating Kids 
Outdoors (Обучение 
на деца на открито) 
Възраст от 6 до 13 г.✦ 

Ваканционен клуб за обучение на деца 

на открито 

Каним всички обичащи природата деца 

и младежи, които обичат да се забавляват 

с приятели, да учат за природата, да 

строят бърлоги, да палят лагерни огньове, 

да създават прекрасно природно изкуство 

и да изследват външния свят, независимо 

от времето! 

Децата и младежите ще имат шанса 

да преживеят страхотни приключения, 

да бъдат смели градинари, луди създатели 

и обичащи забавленията приятели под 

внимателното наблюдение на нашите 

харесващи природата (и квалифицирани 

за горско училище) обучители в 

обширната територия на Уестън Парк. 

Всеки ден демонстрираме принципа 

„от фермата до трапезата“, като берем 

и приготвяме зеленчуци с децата и 

младежите и готвим вкусен здравословен 

обяд на лагерния огън.

Адрес на дейността

 Уестън Парк, Уестън-Ъндър-Лизард, близо 
до Шифнал, TF11 8LE 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.ekolearning.org.uk 

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

 07876 658467 

4

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

Дейността продължава от 
10:30 – 16:00 часа и струва 35 лири, 
включително обяд. Налична е сесия за 
ранно записване от 9:00 до 10:30 часа 
срещу допълнителна такса от 5 лири. 
Включена е закуска. 

Резервирайте на адрес www.
ekolearning.org.uk/for-parents-families/
eko-holiday-clubs-weston-park/ 
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Grow Cook Learn 
(Отгледай Сготви Научи) 
Възраст от 4 до 11 г.▼

Една Коледа на откритията 

и коледните занаяти 

Една Коледа на откритията – Излезте 

на поляните и съберете естествени 

материали, които да използвате 

в коледните занаяти – изготвянето 

на украшения и подаръци. Печете 

бисквити, направете хранилки за птиците 

и мини хотелчета за миниатюрните 

животинки. Правете бърлоги 

и практикувайте ориентиране. 

Коледни занаяти – присъединете се 

към нас за празничните занаяти и игри 

с коледна тематика на 21 декември.

Адрес на дейността

 Изследователски център „Шропшър Хилс“, 
Скуул Роуд, Крейвън Армс, SY7 9RS 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.shropshirehillsdiscoverycentre.
co.uk 

 discovery.centre@growcooklearn.co.uk

 01588 676060

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

От 9:00 до 13:00 часа, таксата 
е 9.50 лири. 

Оставянето по всяко време между 11:00 
и 16:00 часа е на стойност 4.40 лири, за 
придружени деца на възраст от 4 до 11 г. 

За да резервирате, свържете се с 
Изследователски център „Шропшър 
Хилс“ на тел. 01588 676060

5

http://www.shropshirehillsdiscoverycentre.co.uk
http://www.shropshirehillsdiscoverycentre.co.uk


Harlescott Grange 
Community Hub 
(Общински център 
„Харлескот Грейндж“) 
Възраст от 5 до 16 г. ✦ СОПУ

Коледно забавление 
Ще предложим много забавни коледни 
дейности, включително изучаването 
на занаяти, изготвянето на печива 
и магическо коледно шоу.

Адрес на дейността

 Общински център „Харлескот Грейндж“, 
Кайнастън Роуд, Шрусбъри, SY1 3JR 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 hgcommunityhub@gmail.com 

 07821 082872

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище 

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Затруднения в ученето · Физически 
увреждания 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF. 

Такса в размер на 5 лири за 4-часова сесия. 

За да резервирате, свържете се с 
Надин Бруукс по електронната поща: 
hgcommunityhub@gmail.com или на 
телефон: 07821 082872

6
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Highley Community 
Primary School 
(Начално училище 
на район Хайли) 
Възраст от 5 до 11 г.▼

Зимни забавления в училище „Хайли“ 

Коледни занаяти, търсене на съкровища, 

музикални игри, спорт и други. 

С ежедневни точкови награди, като всяко 

дете ще получи коледен подарък. 

Адрес на дейността

 Начално училище „Хайли“, Грасмър Драйв, 
Хайли, Шропшър, WV16 6EH 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.highleyschool.co.uk

 admin@highleyschool.co.uk

  01746 861541

7

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF. 
Изпратете запитване, като използвате 
данните за контакт по-горе.

http://www.highleyschool.co.uk


Inside Out Learning 
(Обучение отвътре 
навън)
Възраст от 4 до 11 г. ✦ СОПУ

Зимна работилница в гората 

Вашите деца ще се радват на много 

дейности на закрито и открито. Ще могат 

да изготвят празнична украса с хартия, 

текстил и рециклирани материали. 

Да изследват залесената градина и да се 

насладят на нещо вкусно около лагерния 

огън. Да завършат деня с традиционни 

парти игри.

Адрес на дейността

 Зад Методистката църква, Център 
„Хърмитидж“, Бел Вю Роуд, Шрусбъри, 
SY3 7NL

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.inside-out-learning.co.uk

 inside-out-learning@outlook.com

  07816 357025 

8
СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Затруднения в ученето 
· Физически увреждания · Сензорни 
потребности · Зрителни увреждания 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция· Социални 
и емоционални потребности 

Подкрепа 1:1 – трябва да се обсъди на 
индивидуална основа (за съжаление 
програма HAF не финансира подкрепа 1:1) 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF. 
От 9:00 сутринта до 15:00 часа следобед, 
осигурен обед за 30 лири. 

Резервирайте на www.inside-out-
learning.co.uk
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Lacon Child School (Училище за 
деца „Лейкън“) 
Възраст от 5 до 14 г. ▼ СОПУ

Ваканционни дейности в „Лейкън“ 

Множество спортове, изкуство и изтънчени готварски 

забавления за деца и младежи на възраст 5-14 години.

Адрес на дейността

 Училище за деца „Лейкън“, Лав Лейн, Клеобъри 
Мортимър, DY148PE 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.lacon-childe.org.uk

 Kristien.wood@laconchildeschool.co.uk

  07977 135508 

Налични са платени 
места за деца, които не 
отговарят на условията 
за HAF.

15 лири на ден. 

Имейл: Kristien.wood@
laconchildeschool.co.uk

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и 
ако вашето дете/деца получават 
допълнителна помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Затруднения в ученето 

Преди да резервирате тази дейност, 
моля, свържете се с ваканционния 
клуб, за да обсъдите нуждите  
на вашето дете/деца. 

9

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


Oswestry Community 
Action – Qube 
(Общинска програма 
на Озуъстри –  „Qube“) 
Възраст от 7 до 14 г. ▲ СОПУ

„Qube“ HAF 
Общинската програма на Озуъстри 
–  „Qube“ („Кюб“) ви кани да вземете 
участие в зимните ваканционни дейности. 
Всеки от нашите четиричасови семинари 
ще предостави възможности за участие 
в множество дейности, включително 
изкуства, спорт и игри. 

10

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

Посетете: www.qube-oca.org.uk за 
повече подробности.

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

Адрес на дейността

 Общински център на Източен Озуъстри, 
Кабин Лейн, Озуъстри, SY11 2LQ

 „Кюб“, Осуалд Роуд, Озуъстри, SY11 1RB 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.qube-oca.org.uk

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

  01691 656882
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Park Hall Forest School 
(Горско училище „Парк 
Хол“) 
Възраст от 4 до 8 г. ▲ СОПУ

HAF клуб на горско училище „Парк Хол“ 

Елате във фермата и се насладете на 

празнична комбинация от изживявания 

в „Парк Хол“ и всичко, което можем да 

предложим в нашето горско училище. 

Ще има всички обичайни дървени изделия, 

бърлоги, търсене на предмети и готвене 

на лагерен огън, както и някои коледни 

занаяти, като всичко ще завърши с топъл 

обяд по избор в кафенето на фермата.

Адрес на дейността

 Парк Хол Кънтрисайд Експириънс, Бърма 
Роуд, Уитингтън, SY11 4AS

Подробности за безплатна резервация в HAF

 Parkhallforestschool.co.uk

 parkhallforestschool@outlook.com

 07539 964719 

11

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.  

Сесии от 9:00 - 13:00 часа. 
25 лири на дете. 
Резервирайте през bookwhen.com/
parkhallforestschool

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Затруднения в ученето · Сензорни 
потребности · Зрителни увреждания 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция· Социални 
и емоционални потребности

Подкрепа 1:1 – (може да бъде осигурена 
подкрепа 1:1, ако тя се финансира отвън 
– 1:1 за съжаление не се финансира по 
програма HAF). 

Ако се финансира подкрепа 1:1, може да 
бъде осигурено следното: лични грижи 
и прилагане на лекарства. 

Децата, които участват със собствена 
подкрепа 1:1, ще имат достъп до цялото 
предоставено съдържание. Родителите 
не са застраховани като подкрепа 1:1. 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

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


Passmaster Coaching 
(Обучителен център 
„Пасмастър“) 
Възраст от 5 до 11 г.✦▼ СОПУ

Клуб за спортни и други 

дейности в начално 

училище „Маунт Плезънт“, 

Шрусбъри & начално 

училище „Ст Лорънс“, Чърч Стретън 

Подходящо за деца на възраст от 5 до 11 

години. Осигуряваме едно топло обедно 

хранене или блок маса. Плюс: Занимания 

по изкуства и занаяти като изготвяне на 

предмети от непотребни вещи, пластилин, 

настолни игри, пъзели, лего, рисуване и 

тиха зона за почивка! Нашият експертен 

персонал ще ангажира вашето дете/

деца в изискващи множество умения 

спортни дейности (водени от деца) или 

отборни игри. 

През 4-те дни ще осигурим 

специализирани занимания като йога 

и танци. Ще има здравословни домашни 

закуски, приготвени от самите деца.

Адрес на дейността

 Начално училище „Маунт Плезънт“, 
Уайтмиър Роуд, Шрусбъри, SY1 3BY 

 Начално училище „Ст Лорънс СиИй“, 
Шрусбъри Роуд, Чърч Стретън, SY6 6EX 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.passmastercoaching.co.uk

 tinadean.passmastercoaching@outlook.
com

 07958 636546 

12 Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

Делнични дни по време на училищните 
ваканции, от 8:30 до 16:00 часа, такса 16 
лири на ден

Резервирайте на www.
passmastercoaching.co.uk

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Затруднения в ученето 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 
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School's Out! (Край 
с ученето!)  Клуб по 
занимания 
Възраст от 4 до 12 г. ▲ СОПУ

Коледни занаяти 

Ще проведем 

поредица от 

занаятчийски занимания на коледна 

тематика, включително изработка на 

картички и календари. Ще осигурим игри 

с коледна тематика и много възможности 

за игри на закрито и на открито, 

провеждани от самите деца.

Адрес на дейността

 „Скуулс Аут!“ Активити Клъб Лтд., 
55 Грийн Енд, Уитчърч, SY13 1AJ 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 Schoolsout72@yahoo.com

 07726 274728 

13
Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

Сесиите са гъвкави и се таксуват на 
почасова ставка от 4.25 лири. Моля, 
изпратете имейл до: Schoolsout72@
yahoo.com за повече информация.

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Физически увреждания (моля, 
имайте предвид, че има ограничен 
достъп за инвалидни колички) 
· Затруднения в ученето · Сензорни 
потребности · Зрителни увреждания 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца.



Shrewsbury Town 
Council (Градски съвет 
на Шрусбъри) („Young 
Shrewsbury“) 
Възраст от 10 до 16 г. ✦ СОПУ

„Young Shrewsbury“ 
Работният екип по програма „Young 
Shrewsbury Youth“ към Градския съвет 
на Шрусбъри има за цел да осъществява 
множество занимания в неформална 
учебна среда в общинския център 
„Грейндж“ в Харлескот. Заниманията 
могат да включват танци и диско, класове 
по изобразително изкуство, посещения 
и разговори за приготвянето на храна 
и готвене. Множеството спортове в 
спортната зала могат да включват тенис 
на масата, билярд и софтбол. Спортовете 
на открито зависят от времето.

14 СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с:

· Затруднения в ученето 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

Адрес на дейността

 Център „Грейндж“, Маунт Плезънт Роуд, 
Харлескот, Шрусбъри, 
SY1 3SW

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.shrewsburytowncouncil.gov.uk

  andy.hall@shrewsburytowncouncil.gov.uk

 01743 344800 или 07976 020819
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Shrewsbury Town FC 
Foundation (Фондация 
„Футболен клуб на град 
Шрусбъри“) 
Възраст от 5 до 12 г.✦▼ СОПУ

Коледа HAF 2022 г. 

Всеки ден е пълен с възможности за 

участие в различни спортни занимания 

като народна топка, хандбал, таг ръгби, 

крикет, футбол и много други. Предлагаме 

образователни семинари за здравето, 

храненето и благосъстоянието, за да 

увеличим знанията и осведомеността 

в тези области. Ще има и станции за 

изкуства и занаяти и Лени и Пени ще 

посещават децата. 

Всичко, от което се нуждаете, е подходящо 

спортно облекло, (топли) маратонки за 

изкуствена трева и зимно палто, а ние 

осигуряваме ЗАБАВЛЕНИЕТО!

Адрес на дейността

 Футболен клуб на град Шрусбъри, 
Монтгомъри Уотърс Медоу, Оутли Роуд, 
SY2 6ST 

 Футболен стадион „Лъдлоу“, Бромфийлд 
Роуд, Лъдлоу, SY8 2BN 

Подробности за безплатна резервация в HAF

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

 admin@foundationstfc.co.uk

 01743 289177, вътр. 216

15

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с:

· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция· Социални 
и емоционални потребности 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

Налични са платени места за деца, 
които не отговарят на условията 
за HAF. Футболните занимания ще 
се провеждат на определени дати от 
9:00 до 15:00 часа, 14 лири на ден или 
60 лири за 5 дни. 

Моля, щракнете върху връзката, за да 
резервирате 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


Shropshire Community 
Leisure Trust (Общинско 
тръстово дружество 
на Шропшър за 
свободно време) 
Възраст от 5 до 12 г., 12+ ✦ СОПУ

Грижи за децата по време на училищната 

ваканция 
В спортно селище „Шрусбъри“ предлагаме 
ваканционен клуб с разнообразие 
от спортове. Заниманията включват 
колоездене, катерене, гимнастика, футбол, 
нетбол, изкуства и занаяти, готвене и кино. 
Осигуряваме набор от забавни дейности 
за различни интереси и умения със 
специализирани треньори всеки ден.

Адрес на дейността

 Спортно селище „Шрусбъри“ и закрит 
център за кегли, Съндорн Роуд, Съндорн, 
Шрусбъри, SY1 4RQ 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.shropshireleisurecentres.com/
shrewsbury-sports-village

  Holly.elizabeth.smith@serco.com
 03450 007002 
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Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

Ваканционен клуб „Суперстарс“ - 
Удължен работен ден от 
8:00 до 18:00 часа, 23.00 лири. Цял ден 
от 9:00 до 17:00 часа, 21.90 лири. 
Половин работен ден от 9:00 до 13:00 
часа или от 13:00 до 17:00 часа, 
15.00 лири.

Резервирайте на адрес: 
www.shropshireleisurecentres.com/
shrewsbury-sports-village

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Невродивергенция · Социални 
и емоционални потребности 

Подкрепа 1:1 –  Деца, които участват 
със своя собствена подкрепа 1:1, ще 
имат достъп до цялото предоставено 
съдържание (за съжаление подкрепа 1:1 
не се финансира по програма HAF). 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 
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SYA (Организация 
„SYA“) 
Възраст от 10 до 16 г. (до 18-тия рожден 
ден на младежи със СОПУ) ▲✦▼ СОПУ

HAF @ SYA 

В Ню Лодж, Шрусбъри, ще предлагаме 

редица занимания за младежи, 

включително приготвянето на коледни 

подаръци, спортове и игри, печене и – 

разбира се – ядене, забавления с играчки 

„Nerf“, предизвикателства с костюми 

за сумо, стрелба с лък, боча, билярд 

и семинар за хора, отглеждащи животни. 

В Хайли младежите 

ще имат възможност 

да изучават занаяти, 

да участват в дискотека и да се възползват 

от ястие. В Маркет Дрейтън младежите 

ще имат възможност да приготвят 

коледни подаръци, да участват в спортове 

и да се включат в семинар за хора, 

отглеждащи животни.

Адрес на дейността

 Дъ Ню Лодж, Уптън Лейн, Шрусбъри, 
SY2 5RR 

 Дъ Гайд Билдинг, Смоук Али, Хайли, 
WV16 6NF

  Финикс Сентър, Дрейтън Гроув, Маркет 
Дрейтън, TF9 3AD 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 sya.org.uk/

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

 0771 0095802 

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Физически увреждания · Затруднения 
в ученето· Сензорни потребности 
· Комплексни потребности 
· Зрителни увреждания · Участници 
с невродивергенция · Социални 
и емоционални потребности 
· Потребности от алтернативна 
комуникация 

Подкрепа 1:1 – Младежкият център 
„Лодж“ е малък и за съжаление няма място 
за настаняване на подкрепящи 1:1 лица 
заедно с младежите, които участват, 
и персонала, предоставящ услугата.

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца.

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

5 лири за 4-часова сесия. 
За да направите резервация, изпратете 
имейл до: Kerry@sya.org.uk

17

http://sya.org.uk/


The Big House Holiday 
Club (Ваканционен клуб 
„Голямата къща“) 
Възраст от 5 до 11 г. ✦ СОПУ

Коледа във ваканционен 

клуб „Голямата къща“ 

Предлагаме 2 страхотни 

празнични дни на 

изучаване на занаяти, 

посещение на Дядо 

Коледа с помощници 

- елфи, коледно парти с традиционна 

коледна вечеря, вълшебно интерактивно 

забавление в киното и много повече.

18

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна помощ 
в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Физически увреждания · 
Затруднения в ученето · Сензорни 
потребности · Зрителни увреждания 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция · Социални и 
емоционални потребности 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

30 лири за дете от 9:00 до 15:00 часа. 
Ястията се заплащат допълнително 
в размер на 4.00 лири. 
За повече информация, моля, 
използвайте данните за контакт 
по-горе.

Адрес на дейността

 Църква „Ст. Андрюс“, Чърч Стрийт, 
Шифнал, TF11 9AB 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 m.facebook.com/
thebighouseholidayclub/

  bighouse@shifnalbenefice.org.uk

 07971 518408
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The Bridge Youth 
Centre (Младежки 
център „Бридж“) 
Възраст 12+ г. ▼

Коледен ден на заниманията в „Бридж“ 

Предлагаме дневна сесия, изпълнена 

с дейности, занаяти и коледна храна 

за младежите във вторник, 20 декември 

от 11:00 до 15:00 часа.

Адрес на дейността

 52a Уитбърн Стрийт, Бриджнорт, 
WV164QP

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.thebridgeyouthcentre.co.uk

 admin@thebridgeyouthcentre.co.uk

 01746 218285

Налични са платени места за деца, 
които не отговарят на условията 
за HAF. Моля, резервирайте на адрес: 
www.thebridgeyouthcentre.co.uk

19
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The Embrace Group 
(Група „Ембрейс“) 
Възраст от 4 до 13 г. ▲✦ СОПУ

Ваканционен клуб „Ембрейс“ 

Група „Ембрейс“ предлага спортни 

ваканционни клубове в Шрусбъри, 

Шифнал и Уем. Нашите клубове 

са подходящи за деца на възраст 

от 4-13 г., предлагат широка гама 

от спортни занимания, изкуства и занаяти, 

и тиймбилдинг.

Заниманията включват народна топка, 

футбол, таг ръгби, баскетбол, крикет, 

игра с топки и бухалка, игри на открито, 

тенис, изкуства и занаяти, танци, драма 

и тиймбилдинг.

Сесиите се планират и провеждат 

от квалифицирани спортни треньори 

и учители, които осигуряват забавна 

и безопасна учебна среда.

Адрес на дейността

 Начално училище „Мийъл Брейс Си ъф Ий“, 
Чърч Роуд, Шрусбъри, SY3 9HG

 Начално училище „Грийнейкърс“, Рутланд, 
Шрусбъри, SY1 3QG 

 Начално училище „Ст Андрюс Си ъф Ий“, 
Парк Лейн, Шифнал, TF11 9HD 

 Начално училище „Ст Питърс Си ъф Ий“, 
Шръбъри Гардънс, Уем, SY4 5BX

Подробности за безплатна резервация в HAF

 embracegroup.co/services_item/holiday-
club/

 holiday@theembracegroup.co.uk

 01743 650646

20

Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

Цената е 18 лири за дете от 
8:30 до 17:00 часа. Оставянето 
и вземането може да стане по всяко 
време между тези часове.

Моля, резервирайте на адрес: 
embracegroup.co/services_item/
holiday-club/

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна помощ 
в училище

Тази дейност е приобщаваща и е 
подходяща за деца и младежи с: 

· Физически увреждания 
· Затруднения в ученето · Сензорни 
потребности · Зрителни увреждания 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция · Социални 
и емоционални потребности

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца.
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The Marches Academy 
Trust (Тръст „Марчис 
Акедъми“) 
Възраст от 5 до 11 г. ▲✦ СОПУ

Всички занимания ще се фокусират 
върху здравословния начин на живот 
и поддържането на активност. Ще има 
някои разлики между обектите, но 
като цяло дейностите ще включват: 
разнообразие от спортове, здравословно 
хранене, обучение на открито 
и градинарство.

Адрес на дейността

 Начално училище „Лонгландс“, Маркет 
Дрейтън, TF9 1QU

 Начално училище „Тилсток Си ъф Ий“, 
Тилсток, SY13 3JL

 Начално училище „Грейндж“, Шрусбъри, 
SY1 3QR

 Общински център „Зоун“, TF9 1QU 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.marchesacademytrust.co.uk
 community@mmat.co.uk

 01630 652312 

21 СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Физически увреждания · Затруднения 
в ученето · Слухови увреждания · 
Социални и емоционални потребности 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

http://www.marchesacademytrust.co.uk


The New Saints FC 
Foundation Ltd („Дъ 
Ню Сейнтс ЕфСи 
Фаундейшън Лтд“)  
Възраст от 5 до 12 г. ▲ СОПУ

Зимна HAF в Уудсайд, Елсмир, Медоус 

и Руръл Вилидж 

Ваканционни занимания с хранене 

в Начално училище „Уудсайд“, Озуъстри; 

Начално училище „Елсмир“; Начално 

училище „Медоус“, Озуъстри и в селата 

Гоубоуен, Ст Мартинс, Уестън Рин 

и Уитингтън.

22

Адрес на дейността

 Начално училище „Елсмир“, Елсън Роуд, 
Елсмир, SY12 9EU

 Начално училище „Медоус“, Харлех Роуд, 
Озуъстри, SY11 2EA

 Начално училище „Уудсайд“, Гитин 
Стрийт, Озуъстри, SY11 1DT;

 Павилион „Гоубоуен“, Гоубоуен, Озуъстри, 
SY10 7GA

 Център „Ст Мартинс“, Овъртън Роуд, Ст 
Мартинс, SY11 3AY

 Институт „Уестън Рин“, Уестън Рин, 
SY10 7RG 

 Зала за възрастни граждани „Уитингтън“, 
Уитингтън, Озуъстри, SY11 4BW 

Подробности за безплатна резервация в HAF

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

 info@tnsfcfoundation.org.uk

 01691 88979

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Физически увреждания (в зависимост 
от нуждите на детето/децата) 
· Затруднения в ученето · Сензорни 
потребности · Зрителни увреждания 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция· Социални 
и емоционални потребности

Подкрепа 1:1 – Децата, които участват 
със собствена подкрепа 1:1, ще имат 
достъп до цялото предоставено 
съдържание. (Подкрепата 1:1 за съжаление 
не се финансира по програма HAF).

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

Безплатни места: 

Този ваканционен клуб е безплатен за 
всички участници.

Всяка дейност включва четири часа 

забавление, увлекателен спорт, 

игри и занимания за деца на възраст 

от 5 до 12 години, изцяло контролирани 

от квалифицирани треньори и работещи 

с младежи лица. Налични са съоръжения 

на закрито на всички тези места, както 

и такива на открито в повечето обекти 

(в зависимост от времето). 

Ще бъде осигурено безплатно хранене 
за всяка сесия, заедно с хранителни 
предизвикателства. 

Игри и награди. Безплатни за всички деца.
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22 Налични са платени места за деца, които 
не отговарят на условията за HAF.

8 лири за следобедната сесия от 13:00 – 
15:30 часа. За да резервирате, свържете 
се с bookings@trustedcsat.co.uk 

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Затруднения в ученето · Сензорни 
потребности · Комплексни 
потребности · Зрителни увреждания 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция · Социални 
и емоционални потребности

Подкрепа 1:1 – трябва да се обсъди на 
индивидуална основа (за съжаление 
програма HAF не финансира подкрепа 1:1)

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

Trusted Sports' 
Partnership („Тръстид 
Спортс Партнършип“)
Възраст от 5 до 11 г.  ▼ СОПУ

Лагер за зимни спортове и занимания 

„Тръстид Спортс Партнършип“ 
Осигуряваме лагер за деца от 
1 до 6 години, който ги вдъхновява 
физически, психически и социално, 
за да бъдат възможно най-добри, докато 
същевременно се уважават едни други 
и околната среда.

Родителите могат да резервират ден или 
цялата седмица.

Адрес на дейността

 Училище „Олдбъри Уелс“, Бриджнорт, 
WV16 5JD 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.trustedcsat.co.uk

 bookings@trustedcsat.co.uk

 07704 710536

http://www.trustedcsat.co.uk


23 Wem 
Baptist 
Church 
(Баптистка 
църква в Уем) 
 Възраст от 3 до 11 г.  
▲  СОПУ

Разходка на Рождество Христово 

Пеене на коледни песни, за да привлечем 

всички, приказки за децата, представяне 

на пиеса и търсене на съкровище, 

базирано на коледната тематика. Ще 

бъдат осигурени храни и напитки за цялото 

семейство и чанта с лакомства за децата.

Адрес на дейността

 Площад „Милениум“ (до супермаркет 
„Кууп“), Уем 

Подробности за безплатна резервация в HAF

 wembaptistchurch.co.uk

 lizdakin63@gmail.com

 07757 809876

23

Безплатни места: 

Тази дейност е безплатна за всички 
участници. 

СОПУ (Специални образователни 
потребности и увреждания) и ако вашето 
дете/деца получават допълнителна 
помощ в училище

Тази дейност е приобщаваща и 
е подходяща за деца и младежи с: 

· Физически увреждания (частта в 
квадрата) · Затруднения в ученето 
· Сензорни потребности · Комплексни 
потребности · Зрителни увреждания 
· Слухови увреждания · Участници 
с невродивергенция · Социални 
и емоционални потребности 
· Потребности от алтернативна 
комуникация 

Преди да резервирате тази дейност, моля, 
свържете се с организатора, за да обсъдите 
потребностите на вашето дете/деца. 

Моля, обърнете внимание: Това е семейно 
събитие, очаква се родителите и 
полагащите грижи лица да останат с 
детето/децата си. 
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Wem Youth Club 
(Младежки клуб в Уем)

Възраст от 4 до 16 г. ▲ СОПУ
Коледна HAF

Дейностите ще включват коледни занаяти, 

приготвяне на печива, спортове и игри. 

Осигурени са ястия и закуски.

Възраст от 4 до 16 г. (под 7 г. трябва да бъдат 
придружени от възрастен).

24 Адрес на дейността

 Младежки клуб в Уем, 16 Лийк Стрийт, Уем, 
SY45EP

Подробности за безплатна резервация в HAF

 www.facebook.com/wemyouthie/

 claireglover728@gmail.com

 07917 854280

Безплатни места:

За деца и младежи, които не отговарят 
на изискванията за HAF, има налични 
безплатни места. За повече информация, 
моля посетете www.facebook.com/
wemyouthie/ 

http://www.facebook.com/wemyouthie/
http://www.facebook.com/wemyouthie/%20
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

Полезни ресурси
Посетете www.shropshire.gov.uk/HAF, за да се запишете за 
електронния бюлетин на HAF.

Ще получите фантастично добри съвети, безплатни ресурси, 
връзки към местни услуги и възможности.

Свържете се с нас: 
HAF.programme@shropshire.gov.uk  

@ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, #HAF2022 

www.facebook.com/shropshireFamilyInfo 

Тази възможност се предоставя като част от правителствената програма 
за ваканционни дейности и хранене (HAF) в Шропшър през периода 2021-2024 г. 
Посетете правителствения уебсайт за повече информация 
относно националната програма. 

Община Шропшър не носи отговорност за 
съдържанието на уебсайтовете на трети 
страни, към които предоставяме връзки 
(въпреки че всички връзки са направени 
добросъвестно). Всички изброени дейности 
се предоставят от професионални 
организации, осигуряващи отлични 
висококачествени програми. 

Всички организации имат политики 
за защита, сертификати по DBS, 
застраховки и оценки на риска и следват 
правителствените насоки по отношение 
на COVID-19. 

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