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Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychote-
rapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny  

Misją ośrodka jest pomoc rodzicom i opiekunom w zrozumie-
niu problemów ich podopiecznych oraz wsparcie w poszuki-
waniu adekwatnych rozwiązań.  
Staramy się w pierwszej kolejności o to, by rodzinie udało się 
odnaleźć lub przywrócić zdolność do wspierania dziecka, odbar-
czyć je z napięć generujących objawy. 
Ośrodek oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychotera-
peutów dla dzieci i młodzieży  z zaburzeniami emocjonalnymi, 
lękowymi, zaburzeniami nastroju, zachowania i innymi  w tym dla : 
• dzieci poniżej 7 roku życia,
• dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiąz-

kiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawo-
wych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończe-
nia 21 roku życia 

• rodziców  i opiekunów prawnych pacjentów

Zakres działalności:
• diagnoza rozwoju dzieci i ocena ich postępów, 
• wczesna interwencja psychologiczna i psychoterapeutyczna,
• diagnoza psychologicznych problemów związanych z chorobą 

somatyczna dziecka i pomoc psychologiczna dla dzieci 
i rodziców w adaptacji do przewlekłej choroby, 

• diagnoza i pomoc psychologiczna w zaburzeniach emocjonal-
nych dzieci i młodzieży  oraz problemach wychowawczych 
( zaburzenia lękowe , trudności wychowawcze i inne),

• psychoterapia poznawczo-behawioralna 
prowadzona przez certyfikowanych  
psychoterapeutów (sesje indywidualne), 

• interwencje kryzysowe w chorobie soma-
tycznej, 

• program szkolenia dla rodziców dotyczą-
cy radzenia sobie z trudnymi zachowa-
niami  dzieci, 

• konsultacje edukacyjno-profilaktyczne 
(indywidualne lub grupowe) dla rodzin, 
opiekunów prawnych, rówieśników 
i innych osób z otoczenia dziecka,

• współpraca z poradniami psycho-
logiczno-pedagogicznymi 
szkołami i innymi  podmiota-
mi z otoczenia dziecka.

Świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE
w ramach  Narodowego Funduszu Zdrowia 


