
Koordynator 

ds. zdrowia psychicznego 
„ Traktując innych z szacunkiem i troską, na ogół wydobywamy         

z nich to, co w nich najlepsze. Podobnie jest wtedy, gdy w ten sam 

sposób traktujemy samych siebie” (Rick Hanson, 2020).



Dostępność pod numerami: 

 884-814-314 - Dżesika Gawron,

 884-814-214 - Patrycja Klimczak (w zastępstwie). 

Poniedziałek 10.00-15.00

Wtorek 08.00-13.00

Środa 10.00-15.00

Czwartek 10.00-15.00

Piątek 08.00-13.00



Adres mailowy do kontaktu

z koordynatorem:

koordynatorpsyche@gmail.com

mailto:koordynatorpsyche@gmail.com


Koordynator jako przewodnik po 

systemach  - zadania

PSYCHOPROFILATYKA –

EDUKACJA W SZKOŁACH

SYSTEM OCHRONY 

ZDROWIA

SYSTEM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

I EDUKACJISZKOLENIA DLA KADRY  -

sieciowanie i informacja



PSYCHOPROFILATYKA – EDUKACJA                      

W SZKOŁACH

 3h (godzina dydaktyczna) w skali miesiąca dla każdej z gmin

 spotkania/warsztaty dla uczniów/rodziców/nauczycieli szkół podstawowych,        

szkół ponadpodstawowych (możliwość łączenia klas, w zależności od sytuacji 

pandemicznej)

 ośrodka szkolno-wychowawczego,

 wszelkich form wsparcia dzieci i młodzieży (w tym np. świetlice 

socjoterapeutyczne, biblioteki)



ZGŁOSZENIA W FORMIE ONLINE

Rejestracja uczestników 

Formularz na stronie internetowej



 Spotkania psychoprofilaktyczne dla uczniów/rodziców/nauczycieli

Szanowni Państwo, 

informujemy, że przewidywany czas oczekiwania na realizację spotkania/warsztatów 

to maksymalnie 30 dni. 

Dla każdej z Gmin przewidziane jest średnio 3 godz. psychoprofilaktyki w skali 

miesiąca. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo aby ustalić 

konkretny termin. Spotkania/ warsztaty mogą trwać od 45 do 90minut w zależności 

od potrzeb i wieku danej grupy.

W razie sytuacji kryzysowej prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr. 884-

814-314 lub 884-814-214



Proszę o zaznaczenie grupy docelowej:

-warsztat dla uczniów, 

- spotkanie dla rodziców - do 30 osób, 

- spotkanie dla nauczycieli - do 30 osób.  



Warsztaty dla uczniów - tematyka 

 Rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym

 Komunikacja bez agresji

 Tolerancja i akceptacja w zespole klasowym

 Jak radzić sobie ze stresem

 Nie dotyczy



Warsztaty dla rodziców - tematy 

 Akademia dla rodziców  - nauka porozumiewania 

się z dzieckiem

 Profilaktyka uzależnień

 Problemy wieku dojrzewania

 Rozbudzanie wśród dzieci motywacji do nauki

 Nie dotyczy



Warsztaty dla nauczycieli - tematy 

 Rozpoznawanie wśród uczniów problemów 

emocjonalnych

 Asertywność i komunikacja społeczna

 Profilaktyka uzależnień

 Dobrostan psychiczny nauczycieli.       

 O potrzebach, trudnościach i dbaniu o siebie

 Nie dotyczy



Warsztat dla uczniów - wiek, liczebność 

grupy

 Proszę o określenie wieku oraz liczby uczniów -

istnieje możliwość łączenia klas w zbliżonym 

wieku. 



Osoba do kontaktu 

 Proszę wpisać imię, nazwisko, adres email oraz nr kontaktowy.



SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Osoby fizyczne/indywidualne:

 rozmowy telefoniczne i bezpośrednie w tym: spotkania w gabinecie lub w środowisku         

(w gabinecie, w domu, lub we wskazanym podmiocie, np. OPS, PCPR, świetlica wiejska lub 

szkoła jeśli to jest rodzic ucznia). 

- - informowanie o możliwych usługach, wspólne projektowanie ścieżki wsparcia 

adekwatnej do sytuacji, potrzeb i możliwości danej osoby. Istnieje możliwość 

współpracy z osobą zgłaszającą się po pomoc oraz specjalistami np. z obszaru pomocy 

społecznej.

- Pomoc w uzyskaniu rzetelnej informacji dotyczącej przyjęcia do specjalisty, możliwość 

zapisania na wizytę w zakresie Centrum Psyche oraz podmiotów współpracujących. 

- Życzliwe oraz fachowe podejście psychologów pełniących rolę koordynatorów będzie 

kluczowym elementem wspólnego projektowania ścieżki wsparcia. 



SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ I EDUKACJI
 Specjaliści – m.in. pracownicy socjalni, pracownicy PCPR, przedstawiciele pieczy zastępczej, 

asystenci rodziny, kuratorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy ośrodka szkolno-

wychowawczego, środowiskowych domów, WTZ (warsztaty terapii zajęciowej), DPS, podmioty 

pracujące z osobami z niepełnosprawnościami, pracownicy NGOsów, kuratorzy, policja. 

 Konsultacje, wspólne projektowanie ścieżki wsparcia np. wsparcie kadry 

pedagogicznej/pedagogów/psych. w konstruowaniu ścieżki wsparcia dla uczniów i ich rodzin

 Przekazywanie informacji o możliwych formach szeroko rozumianego oparcia społecznego m.in.:

- mediacje, 

- usługi specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami i osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- kontakt z OPS jeśli indywidualna osoba wyrazi taką potrzebę, 

- PIK – Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkty Informacyjno-Konsultacyjne. 



SZKOLENIA DLA KADRY  - sieciowanie

i informacja

 Sieciowanie specjalistów – koordynator jako broker informacji na temat 

szkoleń/warsztatów dla kardy pomocy społecznej, nauczycieli, pedagogów, 

psychologów, kuratorów itp. →(we współpracy z ROPS)

 rozpowszechnianie i promowanie swojej usługi, prowadzenie zakładki na 

stronie internetowej Centrum Psyche, współpraca z mediami

 Informacja o działalności konsultanta znajdzie się na stronach gmin, szkół, 

OPS, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, bibliotek, NGO oraz wszystkich podmiotów, które wyrażą 

chęć aby przystąpić do rozpowszechniania informacji dot. ww. działalności



Dziękuję za uwagę 


