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TURNUS TERAPEUTYCZNY STACJONARNY EDYCJA 2022 
Dla dzieci w wieku 1 – 13 lat

Ponieważ zwracają się do nas Państwo z wieloma pytaniami odnieśnie turnusów 
terapeutycznych w Instytucie dr. S. Masgutovej poniżej zamieszczamy odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania:

1. Jakie są koszty Turnusu Terapeutycznego i kto je ponosi?

Koszt pracy terapeutów insytutu w ramach Turnusów Terapeutycznych MNRI ponosi 
Fundacja EY. Opiekun dziecka ponosi koszty dojazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia dla 
siebie i dziecka podczas trwania turnusów. Osobom chętnym możemy przekazać bazę
noclegową oraz opcje wyżywienia sprawdzone przez uczestników poprzednich edycji. W 
takim wypadku prosimy o kontakt pod adresem mailowym: agata.skalec-
ruczynska@pl.ey.com

2. Jakie są terminy Turnusów?

Turnusy składają się  z dwóch 5-dniowych (pon-pt) pobytów terapeutycznych między którymi 
standardowo przewiduje się 3 miesiące przerwy. Terminy turnusów ustalane są indywidualnie z 
Instytutem dr S. Masgutovej. Turnusy muszą się odbyć między kwietniem 2022 r. a marcem 
2023 r. Każdy turnus trwa 5 dni roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00-14:30.

3. Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności dla opiekunów sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą, w których wychowują się dzieci, w wielu 1-13 lat, z zespołem alkoholowo-płodowym 
(FASD) lub dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

4. Czy w projekcie mogą wziąć udział dzieci z rodzin adopcyjnych?

Pierwszeństwo udziału w Turnusie Terapeutycznym mają dzieci z rodzinnych form pieczy 
zastępczej wraz z opiekunami. Zgłoszenia dzieci z rodzin adopcyjnych zostaną zapisane na listę
rezerwową i rozpatrzone będa w przypadku wolnych miejsc. W przypadku zakwalifikowania 
dziecka przebywającego w rodzinie adopcyjnej Fundacja finansuje 50% kosztów kazdego z 2 
przyznanych Turnusów. Pozostałe 50 % kosztów oraz koszty dojazdu, zakwaterowania oraz 
wyżywienia siebie i dziecka pokrywa opiekun dziecka.
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5. Jaka jest rola i obowiązki opiekuna w trakcie turnusów?

Każde dziecko zakwalifikowane na turnus terapeutyczny w trakcie jego trwania, na terenie 
Instytutu, powinno być pod opieką przynajmniej jednego dorosłego, który później będzie 
kontynuował z nim pracę w domu.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest udział opiekuna dziecka w warsztacie edukacyjnym 
(sfinansowanego przez Fundację)  w siedzibie Instytutu w Warszawie. Najprawdopodobniej 
obowiązkowy warsztat odbędzie się w terminie 27-29.05.2022 r.
Ma on na celu przedstawienie metody MNRI i zapoznanie opiekunów w zasadami panującymi w 
trakcie projektu.

6. Jakie dokumenty należy przesłać aby zgłosić dziecko na Turnus ?

Żeby poprawnie zgłosić dziecko na Turnus  należy do dnia 02.03.2022r na adres mailowy: 
agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com przesłać następujące dokumenty:
 - wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: 
https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/dzieci-i-mlodziez
- skany diagnoz dziecka zgłaszanego na turnus (tj. orzeczenie o niepełnosprawności, 
diagnoza FAS, diagniza rozowjoowa/psychologiczna)
- zaświadczenie o dochodach opiekuna/opiekunów dziecka

Powyższe dokumenty są niezbędne aby Instytut dr. S. Masgutovej mógł dokonać kwalifikacji 
dziecka na Turnus
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