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Nasze poradnictwo skierowane
jest w równym stopniu do dzieci,
młodzieży jak i ich rodziców.
Oferujemy pomoc i wsparcie w wyjaśnianiu
i radzeniu sobie z problemami rodzinnymi.
Razem znajdujemy sposób na lepsze radzenie
sobie z trudnościami i zebranie się na odwagę.

Dodatkowo oferujemy:
• porady, nadzór i informacje dla wychowawców i nauczycieli
• wykłady specjalistyczne i szkolenia
• wieczory rodziców poświęcone określonym tematom
• wydarzenia poświęcone profilaktyce dla
dzieci i młodzieży
• udział w grupach roboczych i komitetach
różnych instytucji
• zajęcia logopedyczne
Wysoką jakość i profesjonalizm ofert zapewniają nasi doświadczeni pedagodzy, psycholodzy i pracownicy socjalni.

Znajdujemy rozwiązania
Do naszej poradni można przyjść w razie
konfliktów i problemów rodzinnych, ale także
z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi
i społecznymi dzieci i młodzieży. Problemy
z uczeniem się i osiąganiem dobrych wyników
również wymagają często porady i terapii.
Razem z osobami mającymi problemy, które
utrudniają codzienne życie znajdujemy
sposoby na ich pokonanie. Prowadząc uczciwy
dialog słuchamy i doradzamy z dużym
zrozumieniem.
Nasze oferty są bezpłatne. Zgodnie z Ustawą
o opiece nad dziećmi i młodzieżą rodzice mają
prawo do porad dotyczących edukacji, partnerstwa, separacji i rozwodu.
Podstawą zaufania do nas jest wymagana
przez prawo poufność. Jeśli chcesz, możesz
również uzyskać od nas porady anonimowo.

Oferty dla
dzieci i młodzieży
U nas dzieci i młodzież znajdują wsparcie
dla siebie, swoich rodzin lub w grupie
rówieśników. Jako dziecko lub nastolatek
możesz przyjechać do nas – lub poprosić
rodziców o kontakt z nami np. wtedy gdy:
• problemy w szkole lub na zajęciach stają
się dla Ciebie zbyt duże
• kłótnie w rodzinie wymykają się spod
kontroli
• ciążą Ci problemy z przyjaciółmi
• trudno Ci nawiązać kontakt z innymi
• jesteś z siebie niezadowolony
• czujesz tylko złość, smutek lub strach

Oferty dla rodziców
Istnieją różne problemy rodzinne, w przypadku których jako rodzice i opiekunowie prawni
możecie się do nas zwrócić, m.in. wtedy, gdy:
• obawiasz się, czy Twoje dziecko
rozwija się odpowiednio do wieku, np.
w przypadku nauki mowy, akceptacji
zasad i granic, kontaktu z rówieśnikami
i nauki w szkole
• czasami jesteś tak bezradny, że robisz
dziecku coś, czego później żałujesz
• jako rodzice macie problemy, których
nie możecie już sami rozwiązać
• kłótnie i napięcia w rodzinie nasilają się
• potrzebujesz pomocy jako rodzic zastępczy
• po separacji problemem staje się
zajmowanie się dziećmi
• jako samotny rodzic potrzebujesz
wsparcia w codziennym rodzicielstwie

Nasze godziny rejestracji
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od
poniedziałku do piątku od godz.
9:00 do 12:00 i od godz. 13:30 do 17:00.
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W tych godzinach możesz skontaktować się
z nami osobiście lub telefonicznie
i umówić z nami na spotkanie.

