
 
W naszej szkole, w ramach współpracy z Pracownią Therapeutica, Rodzice Uczniów 
Zespołu Szkół Lauder-Morasha mogą wykonać badanie diagnostyczne swojego dziecka 
pod kątem zaburzeń przetwarzania słuchowego APD po cenach preferencyjnych: 10% 
taniej niż na rynku.  

Providerem Neuroflow ATS, z certyfikatem uprawniającym do diagnozowania zaburzeń 
przetwarzania słuchowego APD oraz prowadzenia aktywnych treningów słuchowych jest 
terapeutka pedagogiczna pracująca w naszej szkole, reprezentująca jednocześnie 
Pracownię Therapeutica, pani Anna Dobrowolska.  

 

W trosce o komfort naszych Uczniów i ich Rodziców proponujemy: 

• możliwość wykonania badania na miejscu, w naszej szkole 

• możliwość elastycznego umówienia się na badanie w dni powszednie po zajęciach 
szkolnych dziecka  

• gwarancję opracowania diagnozy do 7 dni po przeprowadzonym badaniu 

• pomoc w zamówieniu i zakupie odpowiedniego dla dziecka modułu treningowego 
Neuroflow z dostępem do platformy on-line 

• wsparcie dla Rodzica w pracy z dzieckiem (jeśli Rodzic chce wykonywać treningi w 
domu lub dzielić pracę pomiędzy terapeutę pedagogicznego a siebie (w przypadku 
orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych) 

• obniżony o 5 % w stosunku do ceny rynkowej koszt diagnozy wraz z 
przygotowaniem raportu postdiagnostycznego tj. 350 zł za całość, płatne 
przelewem lub blikiem na konto bankowe Pracowni Therapeutica w ciągu 7 dni od 
wykonania diagnozy, najpóźniej zaś w dniu otrzymania raportu diagnostycznego 

• koszt modułów treningowych jest stały i niezależny ani od szkoły ani od Providera i 
wynosi: 

*moduł 1 – 370 zł (24 treningi po 20-25 minut każdy) 

*moduł 2 – 360 zł (24 treningi po 20-25 minut każdy) 

* moduł 3 – 350 zł (24 treningi po 20-25 minut każdy) 

• po każdym module wykonanie diagnozy weryfikującej wraz z opisem również na 
miejscu w szkole, w dogodnym dla Rodzica i Ucznia terminie, również w cenie  z 5% 
zniżką - tylko dla Uczniów naszej szkoły:  

*po module 1 – diagnoza z opisem w cenie 350 zł 

*po module 2 – diagnoza z opisem w cenie 340 zł 

*po module 3 – diagnoza z opisem w cenie 330 zł 

 

Liczba modułów zwykle waha się między 1 a 3 i zależy od zaobserwowanych postępów, w wyniku re-
diagnozy oraz subiektywnej oceny Dziecka i Rodzica. 



 

 

Diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD 

 

Provider Neuroflow ATS, terapeutka pedagogiczna 

Pani Anna Dobrowolska 

 

kontakt mailowy: 

pracowniatherapeutica.neuroflow@gmail.com 

 

telefoniczny 

od poniedziałku do piątku między 16.00 a 19.00  

w soboty między 9.00 a 13.00 

tel. 699 895 026 

(można też wysłać sms z prośbą o kontakt) 

 

Tu znajdziesz więcej informacji nt. zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz 

metody Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow: 

www.neuroflow.pl 

 


