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A Baráthegyi Panzió bemutatása: a miskolci Baráthegyi Majorság legnagyobb fejlesztésként
valósult meg az a 600 m2-es zöldmezős beruházás, melynek eredménye egy 20 férőhelyes panzió,
étteremi- és kis wellness részleggel. A GINOP-5.1.3-16-2018-00234 azonosítószámú pályázat 164 M Ft
támogatást biztosított, melyhez a Szimbiózis Alapítvány közel 50 M Ft önerőt tett hozzá, valamint
jelentős céges és magán támogatásokat vont be. A beruházással 27 új munkahely jött létre,
elsősorban fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek számára. A panzió
szolgáltatásai építenek a majorság élményparkjának környezetére, ahol az 5 hektáros parkban
önfenntartó szociális farm működik. A vendéglátás alapvető elemei a saját termesztésű zöldségek,
gyümölcsök, tej, tojás, sajtok, lekvárok, szörpök stb. A majorsági attrakció működtetői a speciális
szükségletű kollégáink, akik animátorként aktívan foglalkoznak a vendégek gyermekeivel, így a
szülők ténylegesen pihenni, kikapcsolódni tudnak. A panzió wellness részlegén sószoba, szauna,
jakuzzi, fürdődézsa, szénsav gázfürdő, fitnesz-gépek állnak majd rendelkezésre, illetve egy kisebb
fürdőmedence is megépül. Kiemelt figyelmet fordítunk a népi hagyományőrző és kézműves
programok biztosítására, illetve az ökológiai gazdálkodás gyakorlati bemutatásra. A Baráthegyi
Családbarát Panzió és Élménypark a hazai transzformációs turizmus egyik innovatív színtere.
 „Egy hét mennyország” program: Alapítványunk legfőbb missziója a fogyatékos személyeket
nevelő családok segítése. Ennek alapján hoztuk létre speciális programunkat, melynek keretében a
szálláshely szolgáltatás mellett, aktív gyermekfelügyeletet biztosítunk a hozzánk érkező érintett
családok számára. Szakembereink bevonásával terápiás foglalkozásokkal és fejlesztési
tanácsadással segítjük az érintettek pozitív jövőképének kialakítását.

Technikai információk

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze az alábbi felületen:

https://forms.gle/7H3h2vhLKKMHXbjp6
2021. június 22. 12:00 -ig.
További információ kérhető: Jakubinyi László
mobil: +36-30-681-4482 , e-mail: jakubinyi@szimbiozis.net

