
Jak co roku bieżącą pracę zakańczamy intensywną,  terapią turnusową w 
wakacje. Praca turnusowa to 6 dni w tygodniu, cztery godziny dziennie. 
Wzmacnia  ona wypracowane umiejętności a także w  dużo szybszym 
tempie sięga po nowe. Na turnusie pracujemy w jak najbardziej naturalnych 
warunkach, stacjonarnie i na zewnątrz, zatrzymując każdą pojedynczą 
sytuację, deficyt, rozpracowując i regulując je zarówno neuropsychologicznie 
jak i psychoterapeutycznie .  Jest to autorska  metodyka MASTER ® 
utworzona i używana tylko w Strefie terapii i edukacji rodzinnej. 

Specjalistyczne cele 
terapeutyczne turnusowe:

ź Rozwój komunikacji w aspekcie jakości-dialogu, adekwatności, nadawania 
znaczeń, priorytetyzowania informacji, asymilacji i akomodacji informacji, 
na danym etapie rozwojowym

ź Rozwój mentalizacji; perspektywy drugiej osoby, wnioskowania 
społecznego lub/i  reflektowania na temat osób/interakcji/relacji/sytuacji

ź Rozwój rozumienia i regulowania interakcji i  relacji; pod kątem 
wzajemności, adekwatności, aspektem bierności i aktywności, 
wspólnotowości, zaufania i prywatności.

ź Rozwój adekwatnego poczucia swoich umiejętności a na tym budowania 
realnej samooceny poprzez budowanie własnych strategii w radzeniu 
sobie, we współpracy z mocnymi stronami, nie deficytowymi obszarami

ź Rozwój funkcji wykonawczych, a za tym koncentracji, planowania własnych 
działań wytrwałości uwagi, przetwarzania i regulowania uwagi słuchowej

ź Rozwój i wzmacnianie samokontroli, uważności i monitoringu 
społecznego na poziomie wieku

ź Rozwój twórczości i myślenia analogicznego, symbolicznego, 
elastycznego i praca nad operacjami mentalnymi niezbędnymi we 
wnioskowaniu społecznym, matematyce oraz rozwoju reflektowania na 
późniejszych etapach rozwoju

29h x 83 zł= 2400zł,  
( 24 h terapeutyczne, 2 
superwizje, 1-2 spotkanie 
rodzinne, 2 spotkania 
zespołowe, w czasie 
przygotowania turnusu oraz 
w trakcie).
3 raty: 1 rezerwacyjna do 
15.05, kolejne do 10.07, do 
10.08.19.

Osoby 

prowadzące:

Zespół; psychoterapeuci 

w wykształceniem 

neuroterapeutycznym

! Szczegółowe cele pracy 
dzieci są kontynuacją 
bieżących indywidualnych 
celów terapeutycznych.
! Dzieci  i młodzież pracują 
w większości na więzi w 
swoich grupach 
terapeutycznych, 
intensywna praca 
zakłada kontynuację terapii 
grupowej  z tymi samymi 
osobami w kolejnym roku.

Terminy
Poszczególne terminy 

podane są w 

regulaminach turnusu.

Rezerwacja miejsca: 

Rezerwacyjna wpłata 

gotówkowa wraz z 

podpisanym regulaminem 

do: KatarzynySeremak, 

JustynyKupskiej, 

Katarzyny Furman

Płatność
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