
 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI/MŁODZIEŻY/RODZICÓW 

 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu, tel. 61-8174951 ,od poniedziałku do piątku   

w godz. od 8.30 do 14.00 oraz mail: pppswarzedz@powiat.poznan.pl 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzy filia w Kostrzynie tel. 61-8189819 - od 

poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 12:00, potrzeby konsultacji z psychologiem można zgłaszać 

także na adres sekretariat.kostrzyn@pppswarzedz.pl podając imię i nazwisko oraz numer swojego 

telefonu.  

 Poradnia Zdrowia Psychicznego IPSIS, tel.  536 – 426 – 436, czynne w godzinach 08:00 – 17:00, 

konsultacje on – line również z psychiatrą.   

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę świadczy bezpłatną pomoc telefoniczną dla dzieci i młodzieży 

potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony oraz rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i 

informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności. 

o Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, codziennie 24h  

o Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100, czynny od 

poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00 

 Zero-Pięć. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci - telefon dla opiekunów dzieci do lat 

6: poniedziałek, godz. 19:00-20:00,tel. 664 497 582 (Magdalena Stawicka); wtorek, godz. 20:30-

21:30, tel. 793 305 007 (Adam Stepnowski-Said); środa, godz. 16:00-17:00, tel. 696 026 046 

(Magdalena Polaszewska - Nicke); czwartek, godz. 10.30-11.30, tel. 501 034 850 (Beata Granops). 

 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu - telefon: 61 85 52 278, kom.: 509 913 992 lub 

mail: sekretariat@kopd.poznan.pl, poradnictwo@kopd.poznan.pl, czynny od poniedziałku do piątku 

w godz. 9:00-17:00.  

 Ewa Maternik (psycholog) - telefon: 604 612 882 lub skype "Ewa T" (dla  młodzieży) czynny 

codziennie w godz. 15:30-19:00, www.pracowniatatsystem.pl 

 Fundacja Dziecko w Centrum - tel. 888 08 05 08, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8:00:00-

20:00, mail:fundacja@dzieckowcentrum.org 

 Świetlica Socjoterapeutyczna "Marianki", Krystyna Ziemkowska - psycholog - tel. 660 688 211, środa 

godz. 16 - 18. 

 Fundacja Rozwoju Motylarnia, czwartek 16:30-18:00 tel. 730 450 250 (Joanna Kowalska - 

Andrzejewska),  środa 10:00-12:00 Skype: Weronika Sobczak (Weronika Sobczak). 

 Centrum Medyczne DREWS (psycholog Dagmara Ejdys - Bukowska) - zwłaszcza dla pacjentek w czasie 

"okołoporodowym", terminy telekonsultacji przez Skype do uzgodnienia pod nr tel: 795 002 747. 



 Sprawa Na Tak, tel. 798 348 223, wtorek 9:00-10 , 11:00-12:00,  13:00 -15:00, środa 14:00-15:00, 

czwartek 11:00-12:00, dla młodzieży/dorosłych w wieku 15 - 35 lat. 

 Katarzyna Murawska-Jamroziak (pedagog, interwent kryzysowy, terapeuta SomaticExperiencing), tel. 

600 277 488 murawskatraining@gmail.com, godziny do uzgodnienia sms lub mail. 

 Joanna Andrzejczak Pracownia PSYCHORYTM (psychoterapeutka), tel. 888 310 556 lub skype 

(po uprzednim kontakcie telefonicznym lub sms), środy - godz. 18.00-19.00; czwartki - godz. 10.00-

12.00.  

 Wielkopolskie Centrum Terapii Par i Rodzin - telefon, skype lub inna forma wcześniej ustalona 

pomiędzy stronami (SMS przed konsultacją), www.wct-pir.pl: 

o Joanna Gruszczyńska, 884853250, wtorek, środa i czwartek:18:00 - 20:00, 

o Małgorzata Suracka-Biderman, 533091444, wtorek i czwartek - 10:00 - 12:00, 

o Magda Szymaniuk - 782690583, czwartek i piątek  - 12:00 -14:00, 

o Piotr Urbaniak - 607798478, wtorek, czwartek i piątek - 18:00 - 20:00.  

Więcej informacji na stronie: https://www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-

psychologiczne,145073.html 

Zapraszamy również do zapoznania się z Interaktywną Mapą Pomocy Psychologicznej stworzoną 

przez Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gAH2_Rn6le_L7HUOHFGWyQbCEYXhy6u

V&ll=51.98897223305792%2C19.310157809416523&z=5 

Więcej informacji na temat IMPP na 

stronie: https://skylark.up.poznan.pl/ogloszenia/dmik/interaktywna-mapa-pomocy-psychologicznej  

  
 

 

 

 

 


