
Oferta współpracy
Wielkopolskiego Centrum Terapii Par i Rodzin 
z Państwa placówką



psychoterapii dzieci

psychoterapii młodzieży

konsultacji wychowawczych

psychoterapii rodzin

psychoterapii indywidualnej dorosłych

psychoterapii partnerskiej

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie 
na usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne,
przedstawiamy ofertę współpracy z naszą
Pracownią.

Świadczymy wsparcie z zakresu:

Oferujemy -10% dla osób
zapisujących się z Państwa
polecenia.

Co oferujemy?



Psychoterapia 
dzieci 

problemów z radzeniem sobie 
 z trudnymi emocjami
wsparcia w kryzysie
trudności w relacjach
niskiej samooceny, wycofania
wsparcia w sytuacji rozwodu
rodziców
uzależnień behawioralnych
wsparcia w procesie adaptacji
(przedszkole, szkoła)
całościowych zaburzeń rozwoju
(spektrum autyzmu)
ADHD

Udzielamy pomocy psychologicznej 
w obszarach: 

i innych trudności wymagających
konsultacji ze specjalistą.

Pracujemy również z
rodzicem/rodzicami dziecka –
wspieramy ich kompetencje
rodzicielskie, co pozwala im lepiej
zrozumieć świat dziecka i
towarzyszyć mu w procesie terapii.



Psychoterapia 
młodzieży

trudnościami przeżywanymi w
relacjach rówieśniczych
zaburzeniami adaptacyjnymi
żałobą po odejściu bliskiej
osoby
traumą, trudnymi
doświadczeniami
problemami w relacjach z
rodziną
niską samooceną
zaburzeniami odżywiania
zaburzenia osobowości
objawami
psychosomatycznymi
fobiami, lękami
agresją
samouszkodzeniami
depresją i chorobą
dwubiegunową

Podczas psychoterapii pracujemy 
z młodzieżą nad:

 i innymi trudnościami, które
wymagają konsultacji specjalisty.



Konsultacje
wychowawcze

przestaje radzić sobie z
obowiązkami szkolnymi
staje się agresywne,
nadpobudliwe lub przeciwnie –
całkowicie wycofane 

jest wykluczane z grupy
rówieśniczej
a próby zmiany tej sytuacji
przez rodzica okazują się
nieefektywne lub nietrwałe.

Spotkania dla rodziców z
elementami psychoedukacji,
poświęcone poszerzaniu
kompetencji rodzicielskich 
i wspomaganiu rodzica/rodziców 
w radzeniu sobie z trudnościami
dziecka. 

Z konsultacji wychowawczych
warto skorzystać, jeśli dziecko 
np.:

       i apatyczne, unika kontaktu



Psychoterapia
rodzinna
Podczas spotkań rodzinnych,
pacjentem jest rodzina jako całość.

Ta forma terapii ma za zadanie
pomóc rodzinie w zidentyfikowaniu
problemów, z którymi się boryka.

Trudności w budowaniu
satysfakcjonujących związków
emocjonalnych, nierozwiązane
konflikty czy problemy
wychowawcze to niektóre z
sygnałów mówiących, że pomocy
może potrzebować cały system
rodzinny. 

Podczas terapii rodzinnej
członkowie rodziny zyskują
przestrzeń na poszukiwanie
skutecznych sposobów
komunikacji i rozwiązywania
napięć.



Psychoterapia
par i małżeństw

trudnościami w porozumiewaniu
się, konfliktami małżeńskimi
wynikającymi z różnic
charakteru
agresją i przemocą w relacji
kryzysem spowodowanym
zdradą, odnową zerwanej więzi 

poczuciem wypalenia
emocjonalnego, samotnością
problemami seksualnymi o
podłożu emocjonalnym
trudnościami wynikającymi z
choroby lub uzależnienia
partnera.

To rozwiązanie, które daje
partnerom przestrzeń na wzajemne
zrozumienie się i poszukanie nowych
skutecznych form komunikacji. 

Podczas psychoterapii pary pracują
nad:

       i odbudową zaufania



Psychoterapia
indywidualna

trudnościami przeżywanymi w
swojej relacji lub trudnościami 

żałobą po odejściu bliskiej osoby,
traumą, trudnymi
doświadczeniami
problemami w relacjach z
rodziną pochodzenia
niską samooceną
zaburzeniami odżywiania
zaburzenia osobowości
objawami psychosomatyczny-
mi, fobią, lękami
agresją
depresją, chorobą
dwubiegunową

To rodzaj szczególnej więzi między
klientem a terapeutą, opartej na
zaufaniu i akceptacji.

Podczas terapii indywidualnej klient
pracuje nad:

       w nawiązaniu nowej

i innymi trudnościami, które
wymagają konsultacji specjalisty.



Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe
wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży,

osób dorosłych, rodziców i całych rodzin.
 

 Zapraszamy do kontaktu:
 
 
 

607 341 553
 
 
 

wielkopolskiecentrumterapii@gmail.com

Wielkopolskie Centrum Terapii Par i Rodzin
ul. Traugutta 21/6

61-514 Poznań


