
Szanowni Państwo, 

Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz  

konsultacje SP 23 dla Państwa, jak i dla 

Państwa dzieci są cały czas możliwe. 

Jeżeli zaobserwujecie Państwo u swoich 

dzieci niepokojące objawy, zmiany w 

zachowaniu, obniżenie nastroju - 

zapraszamy na konsultację. Wspólnie 

zastanowimy się skąd ta zmiana i w jaki 

sposób możemy pomóc. Czasami 

wystarczy jedna rozmowa, by poczuć się 

lepiej.  

 

 Psycholog I-III p. Marta 

Kowal-Mróz jest dostępna 

wg grafiku pod telefonem: 

662250079, ale po 

wcześniejszym umówieniu 

się przez dziennik 

elektroniczny (również jest 

możliwość rozmowy w 

innych terminach). 

 

 

W W klasach 4-8 wsparcia 

psychologiczno - pedagogicznego 

udzielają : 

 Pani pedagog Agnieszka Rybińska (w 

czasie nauczania zdalnego pracuje 

hybrydowo. Dyżury w szkole: wtorki 

i czwartki (telefon wew.140)  oraz  

 

Pani Psycholog Aleksandra Iwanicka.  

Więcej informacji w zakładce 

"pedagog" i "psycholog".  

 

 Spotkania są możliwe w trybie 

indywidualnym, ale po 

wcześniejszym umówieniu się 

przez dziennik elektroniczny 

 

 Pozdrawiamy serdecznie, życząc 

dużo zdrowia, 

 



Normalnie pracują też Poradnie:  

 nasza rejonowa na PPP nr 9 

(gabinety znajdują się na ulicy 

Krakowskiej, Wieczystej i 

Drukarskiej) oraz inne 

Poradnie PP. 

 

Codziennie ze specjalistami 

kontaktować się można, 

korzystając z poczty 

elektronicznej.  

Adresy dostępne na stronie ppp9-

wroc.pl w zakładce kontakty. 

 

 

 

 oraz inne poradnie, takie jak:  

 

 • Centrum Diagnostyczno-

Rehabilitacyjnym „Promyk 

Słońca" 

KONTAKT/REJESTRACJA: TEL. 

71 782 11 66 (PON.-PT. W GODZ. 

8-15) . „Promyk Słońca" ul. 

Swobodna 8a, Wrocław.  

 

 • Poradnia HOMINE organizuje 

bezpłatne wsparcie dla osób 

potrzebujących w czasie 

epidemii. Więcej szczegółów i 

kontakt w linku poniżej. 

https://poradniahomine.com/aktu

alnosci/rodzice-w-czasie-

pandemii/?fbclid=IwAR3_xEBLR9j

oCj23TDF06_bwpot3K3WNO-

W8Pj2jcmdIoatPdGrUSfTzsOk 
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Bezpłatna pomoc – 2 fala -  

Pedagog poleca:  

 

Urząd Miejski zachęca do 

korzystania z bezpłatnej, 

telefonicznej pomocy dla osób, 

które nie radzą sobie z obecną 

sytuacją i potrzebują wsparcia 

psychologa w czasie pandemii. 

  

 https://www.wroclaw.pl/portal/be

zplatna-pomoc-psychologa-dla-

mieszkancow-

wroclawia?fbclid=IwAR2SxejpQC

iar21jGBYsKn3UzIwIFqP6J5R5oy

RUR6TxtNULT1qYeLKfOJY 

 
  

 

  • Na stronie www.wroclaw.pl  

został uruchomiony Informator 

Edukacyjny. W zakładce „Pomoc 

psychologiczna”  

https://www.wroclaw.pl/portal/pomoc-

psychologiczna  

 

Można tam znaleźć adresy innych 

poradni  

 https://www.wroclaw.pl/portal/pomo

c-psychologiczno-pedagogiczna-

dla-uczniow-i-ich-

rodzicoworaznauczycieli?utm_sour

ce=Facebook&utm_medium=banne

r&utm_term=nauczyciele&utm_con

tent=nauczyciele&utm_campaign=P

omoc_edukacja&fbclid=IwAR3rpxb

AtRv3B9glZINNAlR2vl97xQkIRAq6g

yCqlOCkHIv3qhdf4E0y320 
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W WCRS do końca grudnia działa: od 

godziny 16:00 do 18:00 pod numerem 

telefonu: 538 579 519. Cyberporadnia. 

Bezpłatne.  

 Ważne: telefon jest aktywny tylko w 

czasie dyżurów. Dodatkowe informacje 

można uzyskać, pisząc na adres e-

mail:dobrowsieci@wcrs.wroclaw.pl.  

 Do kontaktu z ekspertkami, które będą 

pełniły dyżury w ramach projektu 

zapraszamy każdego, kogo bezpośrednio 

lub pośrednio dotyka problem 

cyberuzależnień. Do korzystania z 

poradnictwa zachęcamy przede 

wszystkim: • młodzież, • rodziców i 

innych opiekunów, • osoby, które 

doświadczają trudności w cyberświecie 

lub niepokoją się o kogoś bliskiego, • 

osoby, które chcą skuteczniej edukować 

młodzież i dzieci w tematyce: 

cyberuzależnień, cyberprzemocy oraz 

cyberbezpieczeństwa, • osoby, które 

chcą lepiej rozumieć, co dzieje się z 

człowiekiem w przestrzeni cyfrowej.  

 Po osłabnięciu pandemii otworzony 

zostanie dodatkowo stacjonarny punkt 

porad. 

  

 

 



 • Психолог чекає 

на ваші дзвінки 

українською та 

російською мовами 

за номером +48 538 

579 553 (пн. 13:00 - 

19:00, вт. 9:00 - 

15:00 ср. 13:00 - 

19:00; чт. 9:00 - 

15:00, пт 9:00 - 

15:00). Не 

соромтеся 

звертатися до 

фахівця! • 

 pomoc w j. 

angielskim  

 https://www.wroclaw

.pl/en/free-

psychological-

consultations-in-

english?fbclid=IwAR

29mNMLMp7DGYurK

rHV9A3W7l_9txNs_u

CCTho19-

3ypSHYl8PDIG3B4C
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 Wsparcie psychiatryczne w pandemii – 

I. TELEFON WSPARCIA PSYCHIATRYCZNEGO 

538 579 554 (język polski) 663 222 260 (język 

ukraiński) 724 220 820 (język angielski) II. 

ŚWIADCZENIA UDZIELANIE W RAMACH NFZ: 

1. PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

I LECZENIA UZALEŻNIEŃ ul. Samuela 

Lindego 19-21, 51-138 Wrocław, tel. 71 355 

63 61  

II.  Poradnia Zdrowia Psychicznego  Poradnia 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia  Poradnia Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci - NIE 

JEST WYMAGANE SKIEROWANIE!   

III. Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym  
Zespół Leczenia Środowiskowego 2. 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO + ul. 

Ostrowskiego 13 c, 53-238 Wrocław, tel. 71 

369 90 60  Poradnia Zdrowia Psychicznego 

3. PRZYCHODNIA KOZANÓW ul. Dokerska 9, 

54-142 Wrocław, tel. 71 373 88 42  Poradnia 

Zdrowia Psychicznego 4. OŚRODEK 

PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY CHORÓB 

ZAKAŹNYCH I TERAPII UZALEŻNIEŃ ul. 

Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław, tel. 

71 326 67 30  Poradnia Terapii Uzależnień  
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji 

Psychoaktywnych III. POZOSTAŁE 

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ W 

RAMACH NFZ Informator NFZ – Gdzie się 

leczyć 

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpe

cjalistyczne 

 



  • BEZPŁATNA pomoc dla 

uczniów i ich rodziców 

(młodzież w wieku od 14 do 

19 lat, ucząca się we 

wrocławskich szkołach)  

udziela 

 

Fundacja Praesterno Oddział 

we Wrocławiu 

 

 • 

 Iskierka zorganizowała 

m.in. pomoc dla uczniów w 

lekcjach online - 

zachęcamy do korzystania 

z niej. Działa w sieci, oraz 

pod numerem telefonu 531 

527 240 lub pod adresem 

mailowym 

iskierka.wroc@gmail.com 

Już teraz możesz 

bezpłatnie zapisać swoje 

dziecko do jednej z naszych 

placówek i otrzymać 

wsparcie dla całej swojej 

rodziny Wystarczy, że 

wypełnisz kartę zapisu 

znajdującą się na naszej 

stronie 

https://www.iskierkawroc.p

l/  

 

https://www.iskierkawroc.pl/
https://www.iskierkawroc.pl/




Informuję o możliwości 
uzyskania wsparcia poprzez 
kontakt z Dziecięcym 
Telefonem Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka  800 12 12 12, 

 jak również poprzez 
bezpieczny czat internetowy 
prowadzony na stronie – 

 
 https://brpd.gov.pl/sos-czat/. 
 
Więcej na ten temat przeczytać 

można na stronie 
https://brpd.gov.pl/2020/12/
07/startuje-calodobowy-
dzieciecy-telefon-zaufania-i-
czat-internetowy 
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 9 wskazówek  

  

NAWIGACJI W  KRYZYSIE: 

 

 

 Akceptuj swoje uczucia  

 Panuj nad tym, co robisz 

 Bądź czujny / bądź czujna 

 Odpuść sobie i innym 

 Odkrywaj źródła wsparcia 

 Patrz daleko 

 Szukaj tego, co dobre 

 Buduj z tego, co masz 

 Wyjdź naprzeciw 

 
 

Źródło i prawa autorskie: Instytut Profilaktyki 
Zintegrowanej 

 




