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Oferta odpłatnej praktyki dla pedagogów, 
psychologów i logopedów 

 
Centrum Rozwoju od 9 lat organizuje dla swoich podopiecznych i ich kolegów obozy 
sportowo-terapeutyczne. Jest ośrodkiem wpisanym na listę organizatorów turnusów 
terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.  
 
W okresie 1 – 14 sierpnia organizuje w Łebie obóz pod nazwą Zaradny 
mediator na wakacjach. 
 
Udział w nim wezmą dzieci, które chorują na cukrzycę typu 1 insulinozależną, ich 
koledzy i rodzeństwo oraz dzieci z zaburzeniami koncentracji, Zespołem Aspergera  
i padaczką, a także dzieci nieśmiałe i mające kłopot w akceptacji trudnej sytuacji 
rodzinnej. Ponad 2/3 dzieci jest zdrowych i jeździ na obozy, bo się świetnie bawi  
i rozwija swoje umiejętności kontroli emocji i współpracy w grupie. Przyjmujemy 
wyłącznie dzieci, które znamy, które już były na naszych obozach i które uczęszczają na 
terapię grupową w naszym ośrodku lub rozwijają umiejętności mediacji. Dzieci pozostają 
pod opieką lekarza diabetologa i pediatry, lekarza psychoterapeuty, pielęgniarki 
diabetologicznej i pielęgniarki pediatrycznej, psychologów, pedagogów, logopedy, 
instruktorów sportowych, ratowników WOPR. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
i Fb w celu obejrzenia fotorelacji z obozów. 
 
Kandydatom zapewniamy: 
– Zakwaterowanie w ośrodku wczasowym przy samej plaży w centrum Łeby 
– 4 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu 
– Dostęp do plaży i opiekę ratowników, dostęp do boisk i sal świetlicowych 
– Transport autobusem z Gdańska i udział w wycieczkach przewidzianych programem 
– Ubezpieczenie NW i OC 
– Dostęp do programów terapeutycznych Zaradnego kota w akcji i Zaradnego 
mediatora oraz możliwość pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym 
– Z każdym praktykantem podpisujemy umowę zlecenia w zależności od ustalonej 
stawki 
 
Od kandydatów oczekujemy: 
– Łatwego nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą 
– Umiejętności pracy w zespole 
– Chęci do nauki nowych programów terapeutycznych 
– Kreatywności i pomysłowości 
– Uprawnień wychowawcy kolonijnego  
– Pomyślnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej 
 
Oferty prosimy wysyłać na adres email: md@centrumrozwoju.gda.pl. 
 
Zapraszam serdecznie do udziału, 
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, 
Lekarz specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 
 
Partner merytoryczny: 
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin 
 

                                                               


