
PAMIĘTAJ O TYM, ŻE... 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCZNIU:  
 Masz trudności w szkole 
 Nie układa Ci się w domu 
 Czujesz, że nikt Cię nie rozumie 
 Szukasz swojego miejsca w życiu 
 Chcesz lepiej poznać siebie 
 Nie wiesz jaką szkołę wybrać            

po gimnazjum 
 Zastanawiasz się, czy warto studiować 

RODZICU: 
 Masz problemy rodzinne 
 Nie masz z kim porozmawiać              

o swoich problemach 
 Jesteś zaniepokojony zachowaniem 

Twojego dziecka 
 Twoje dziecko ma trudności w nauce 
 Chcesz pomóc Twojemu dziecku      

w wyborze kierunku dalszego 
kształcenia 

NAUCZYCIELU: 
 Niepokoi Cię zachowanie Twojego 

ucznia, a Ty nie wiesz, jak mu pomóc 
 Widzisz potrzebę przeprowadzenia 

specjalistycznych zajęć w Twojej 
klasie 

 Chcesz wiedzieć więcej na temat 
sposobów rozwiązywania trudności 
wychowawczych 

 Poszukujesz sposobów, aby 
skuteczniej pracować z grupą 

 
Zgłoś się do nas! Zadzwoń! Przyjdź! 

Zrobimy wszystko, by Ci pomóc! 
Gwarantujemy pełną dyskrecję! 
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KIM JESTEŚMY 

„Jesteśmy publiczną 
placówką pomagającą 
dzieciom, młodzieży,            

ich rodzicom i nauczycielom      
w osiąganiu kolejnych 
etapów rozwojowych,                         

w przezwyciężaniu trudności 
szkolnych i kłopotów 

rodzinnych. Naszą pracą 
chcemy wspierać nauczycieli  

i rodziców w działaniach 
wychowawczych                       

i dydaktycznych. Promując 
zdrowy styl życia i realizując 

programy profilaktyczne 
pragniemy zapobiegać 

patologiom społecznym.” 

  

„Dążymy do zwiększania 
efektywności swoich działań 

poprzez doskonalenie własnych 
umiejętności pomagania, 

głębszego rozpoznania potrzeb 
środowiska oraz oferowania 

pomocy adekwatnej do 
oczekiwań naszych klientów.” 

 

UDZIELAMY POMOCY 
 

dzieciom, młodzieży, rodzicom 
i nauczycielom 

 

w zakresie: 
 

 diagnozowania i rozwijania  potencjalnych 
możliwości oraz mocnych stron uczniów 
poprzez diagnozę i terapię: 

o psychologiczną, 
o pedagogiczną, 
o logopedyczną, 

 wspomagania wszechstronnego rozwoju 
dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie 
zajęć warsztatowych    dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wspomagania wychowawczej    funkcji 
rodziny, m.in. poprzez systemową   terapię 
rodzin, 

 dokonywania wyboru kierunku kształcenia, 
zawodu i planowania   kariery zawodowej, 

 profilaktyki uzależnień i innych problemów 
dzieci i młodzieży, 

 prowadzenia edukacji prozdrowotnej. 

Nasza pomoc jest bezpłatna! 
 

DORADZTWO ZAWODOWE 
W PORADNI 

 
W ramach doradztwa zawodowego       

nasi klienci mają możliwość: 
 

 poznać swoje mocne strony              
oraz predyspozycje zawodowe, 

  
 dowiedzieć się o możliwościach 

dalszej nauki (wyboru konkretnej 
szkoły) oraz sposobach zdobywania 
kwalifikacji zawodowych zgodnych    
z posiadanymi predyspozycjami, 

  
 poznać specyfikę rynku pracy         

oraz trendów rozwojowych w świecie 
zatrudnienia,  

 
 nabyć zdolności potrzebne                   

w skutecznym poruszaniu się             
po rynku pracy, poszukiwaniu pracy 
(dokumenty aplikacyjne, rozmowa 
kwalifikacyjna itp.), 

 
 poznać techniki relaksacyjne, 

sposoby radzenia sobie ze stresem i 
inne. 

 

W ofercie Poradni znajdują się 
zajęcia dla uczniów szkół 

podstawowych oraz 
ponadpodstawowych  „Jak 

bezstresowo zaplanować swoją 
przyszłość”. Dzięki nim masz szansę 

pełniej poznać siebie, wybrać 
odpowiednią szkołę oraz lepiej 

zaplanować swoją karierę!             
 Już dziś możesz zgłosić swój udział! 

 

Oprac. Jakub Molinus – PPP Gostyń 



 


