
Program nieodpłatnego

indywidualnego i grupowego

wsparcia psychologicznego

dla rodzin z terenu Warszawy.

Informacje nt. działań w ramach projektu znajdziecie Państwo na stronach naszej fundacji

oraz kontaktując się z nami telefonicznie, pod numerem koordynatora projektu Grzegorz Brachfogla

601 500 775 (swój kontakt możecie Państwo także zgłosić SMSem opatrzonym hasłem ).Projekt Warszawa

W latach 2022-2024 we współpracy z Urzędem m. st. Warszawy zapraszamy do skorzystania

z wyodrębnionej z naszej komercyjnej oferty puli form pomocy i wsparcia

psychologicznego kierowanych do rodziców z terenu naszego miasta.

nieodpłatnych

Fundacja Stop Pociech zaprasza do udziału w nowym projekcie wsparcia psychologicznego,

jaki kierujemy do rodzin z terenu Warszawy. Jako organizacja od ponad 15 lat działamy na rzecz

wspierania rodziców wychowujących swoje małe pociechy. Naszą stałą ofertę kierujemy zarówno

do dzieci, jak i bezpośrednio do Was, ich rodziców. Więcej o naszej działalności przeczytacie Państwo

na naszej stronie internetowej oraz fundacyjnym Facebooku.www.stopociech.pl

Chcemy skorzystać ze sprawdzonej w ubiegłych latach drogi kontaktu elektronicznego z Państwem -

warszawskimi rodzinami i pośrednictwa w tym zakresie ze strony warszawskich placówek oświatowych,

środowiskowych i ośrodków pomocy psychologicznej. Będziemy systematycznie informować o kolejno

uruchamianych nowych działaniach. Znajdą się wśród nich nasze autorskie projekty: grupy wsparcia

dla matek WIOSKA grupy dla rodziców borykających się z doświadczeniem złości Grupy Ojców, , ,

a także oraz

w puli dostępnej w ramach realizowanego projektu. Łącznie w ciągu 3 lat zorganizujemy w ramach

projektu 15 nieodpłatnych grup wsparcia oraz ok. blisko 300 godzin indywidualnych konsultacji.

Przez ten czas będą trwały także dyżury naszego telefonu wsparcia dla mam małych dzieci. Planujemy

także inne działania, m.in. ofertę dla rodziców z własnym doświadczeniem syndromu DDA/DDD.

Telefon wsparcia dla mam małych dzieci indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców

A już dziś zapraszany do zapoznania się z informacją o Telefonie wsparcia dla mam małych dzieci

oraz ofercie indywidualnych psychologicznych konsultacji dla rodziców.

Nasze ulotki znajdziecie Państwo w załączeniu :-) Zapraszamy.


