
Pomoże ci w twoich trudnościach profesjonalny 
zespół złożony z:

-Psychologa

-Psychoterapeuty

-Trenera TUS  (Treningu Umiejętności Społecznych)

-Psychiatry

Oferujemy:

- konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży

- konsultacje indywidualne dla rodziców w ramach poradnictwa
  rodzinnego

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

- konsultacje psychiatryczne

- zajęcia grupowe TUS dla dzieci i młodzieży

Zadzwoń do nas, a ustalimy Ci termin do odpowiedniego 
specjalisty lub udzielimy wsparcia telefonicznie.
Rejestracja pon-pt od 12.00 do 15.00

Potem przyjdź i przekonaj się sam!

Telefon kontaktowy 881-732-297

Miejsce realizacji programu : Nysa ul.Chodowieckiego 9 (I piętro)

Program realizowany jest w okresie 
od 14.05.2021 do 30.11.2021

              ZMIANA I TY TO WŁAŚNIE MY ! :)

         Projekt finansowany ze środków budżetowych Gminy Nysa oraz ze środków własnych
                                   Gabinetu Psychologiczno - Terapeutycznego  Izabela Mikulska

Program skierowany jest do:

- Dzieci i młodzieży (od wieku przedszkolnego do lat 18)

- Rodziców

- Nauczycieli

- Mieszkańców Gminy Nysa

>  Jeśli obserwujesz u swoich dzieci lub uczniów pogorszenie 
samopoczucia, trudności w nauce, zaburzenia nastroju, 
nadużywanie mediów elektronicznych i nie wiesz jak
reagować, jak pomóc im wyjść z w/w trudności.

> Jeśli sam potrzebujesz wsparcia, wzmocnienia swoich 
zasobów, swojej skuteczności, kompetencji wychowawczych
jako rodzic / lub nauczyciel

> Jeśli ty i / lub twoje dziecko jesteście znużeni, przeciążeni
emocjonalnie obecna sytuacją pandemii

> Jeśli nie potraficie się odnaleźć w rzeczywistości szkolnej, 
po powrocie ze zdalnego nauczania

> Jeśli jesteś dzieckiem, nastolatkiem i chcesz porozmawiać
 o swoich kłopotach / trudnościach które cię nurtują, a nie
osiągnąłeś pełnoletności namów rodzica i przyjdźcie razem

> Jeśli zauważasz u swojego dziecka, ucznia lub u siebie
jakiekolwiek trudności w funkcjonowaniu to...

                          DOBRZE TRAFIŁEŚ!
              Ten program jest skierowany do
                       CIEBIE i dla CIEBIE!

zaprasza do udziału w programie pilotażowym pt.

WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODYCH LUDZI, W TYM

   PROWADZENIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

       UCZNIÓW, ICH RODZICÓW / OPIEKUNÓW ORAZ DLA 

                                      NAUCZYCIELI

Centrum Psychologii i Profilaktyki Rodziny 
                          w Nysie



Program skierowany jest do:
- Dzieci i młodzieży (od wieku przedszkolnego do 18 r. ż)
- Rodziców
- Nauczycieli

Ř Jeśli obserwujesz u swoich dzieci lub uczniów pogorszenie samopoczucia, trudności w 
nauce, zaburzenia nastroju, izolację, nadużywanie mediów elektronicznych i nie wiesz, 
jak reagować, jak pomóc im wyjść z w/w trudności, 

Ř Jeśli sam potrzebujesz wsparcia, wzmocnienia swoich zasobów, swojej skuteczności, 
kompetencji wychowawczych jako rodzic i / lub nauczyciel

Ř Jeśli Ty i / lub Twoje dziecko jesteście znużeni, przeciążeni emocjonalnie obecną sytuacją 
pandemii,

Ř Jeśli nie potraficie się odnaleźć w rzeczywistości szkolnej, po powrocie ze zdalnego 
nauczania

Ř Jeśli jesteś dzieckiem, nastolatkiem i chcesz porozmawiać, o swoich kłopotach / 
trudnościach, które Cię nurtują, a nie osiągnąłeś pełnoletności namówrodzica i przyjdźcie 
razem

Ř Jeśli zauważasz u swojego dziecka, ucznia lub u siebie jakiekolwiek trudności w 
funkcjonowaniu, to…

Dobrze trafiłeś! Ten pram jest skierowany właśnie do CIEBIE I dla CIEBIE!



Centrum Psychologii i Profilaktyki Rodziny w Nysie zaprasza do udziału w programie 
pilotażowym 

„…………………………………………..”(nazwa programu)

Program skierowany jest do:
- Dzieci i młodzieży (od wieku przedszkolnego do 18 r. ż)
- Rodziców
- Nauczycieli
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