
 

 

Dorota Grodecka, psycholog 

Zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny (inne formy kontaktu, po ustaleniu przez dziennik) 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8:00- 12:30 12:30-16:30 8:00-11:30 8:00-11:00 8:00-11-00 

Oferta  PPP nr 1 w Sosnowcu: 

  

Działanie PPP nr 1 w Sosnowcu w dniach 26.03 - 10.04.2020r. 

Szanowni Państwo, 

Stan epidemii trwa. Dlatego, za zgodą organu prowadzącego, działanie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 zostaje zawieszone do 10.04.2020r. Oznacza to, że do 

dnia 10.04.2020r. nie odbywają się żadne spotkania terapeutyczne, diagnostyczne oraz 

wspierające. Nie oznacza to jednak, że specjaliści Poradni nie pracują. 

Poniżej przeczytacie Państwo informacje na temat sposobu funkcjonowania Poradni: 

1.      Dyżury pracowników będą pełnione pod telefonem nr 505 305 561 oraz 519 190 146 dla 

dzieci, uczniów młodzieży i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli 

pozostających w rejonie działania PPP nr 1 w Sosnowcu w następujących dniach i 

godzinach:      

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8.30-12.30 psycholodzy pedagodzy psycholodzy psycholodzy pedagodzy 

12.30-16.30 pedagodzy psycholodzy logopedzi pedagodzy psycholodzy 

  

Możliwe jest również ustalenie konkretnego terminu konsultacji telefonicznej z 

konkretnym specjalistą. 

Kontakt z osobą pełniącą dyżur jest równoznaczny z udzieleniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

http://www.poradnia.sosnowiec.pl/index.php/163-dzialanie-ppp-nr-1-w-sosnowcu-w-dniach-26-03-10-04-2020r
http://www.poradnia.sosnowiec.pl/index.php/zostanwdomu1


2.      Dodatkowo uruchomiliśmy dla Państwa adres e-mail: ppp1.specjalisci@gmail.com, pod 

który codziennie można pisać różnego rodzaju zapytania dotyczące udzielanej przez poradnię 

pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej do specjalistów poradni. Jeżeli 

chcecie Państwo, aby wiadomość trafiła do konkretnego specjalisty, proszę o 

umieszczenie takiej informacji w jej treści. 

3.      Telefon stacjonarny Poradni 32 266 14 71 jest czynny między 8.00 – 15.00. Można 

dzwonić, aby pytać o kwestie formalne dotyczące terminów i spraw administracyjnych. 

4.      Z uwagi na to, że Poradnia jest zamknięta, odbiór dokumentów jest możliwy po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego faktu. 

5.      Zespoły orzekające dla złożonych, przed zawieszeniem działania poradni, wniosków 

odbędą się w ustalonych wcześniej terminach. Nowe wnioski będą przyjmowane po 

wznowieniu działania Poradni. 

6.      W sytuacji bezwzględnej konieczności mogą się odbyć działania interwencyjne w formie 

wizyty  bezpośredniej. Musiałaby  się ona odbyć z zachowaniem wymaganych środków 

ostrożności, t.j. odległości 1,5 - 2 m,  maseczek na twarzach, rękawiczek, używania 

jednorazowych przyborów do pisania. Z psychologicznego punktu widzenia jest to jednak 

sytuacja sztuczna, nie zapewniająca komfortu dzieciom, młodzieży, rodzicom i utrudniająca 

skuteczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną . 

Jednocześnie zapewniamy, że jeżeli sytuacja będzie trwała dłużej, nie zostawimy Państwa bez 

niezbędnych dokumentów, które są potrzebne dla prowadzenia właściwej edukacji Państwa 

dzieci. Dokonamy wszelkich starań, aby wszystkie kwestie formalne były zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Ponieważ sytuacja zmienia się dynamicznie, prosimy również o śledzenie naszej strony 

internetowej, gdzie zmiany będą zamieszczane na bieżąco. 

Życzymy Wszystkim dużo wytrwałości i zdrowia! 

Z poważaniem, 

Marta Miklasińska 

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu 

 

 Inne formy pomocy w regionie: 

Bezpłatne wsparcie psychologiczne świadczone przez pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach 

im. dr. Krzysztofa Czumy na rzecz osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i porady lekarskiej 

z powodu epidemii i jej skutków 

Bezpłatne wsparcie psychologiczne online w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego dla personelu 

medycznego, chorych i ich rodzin, dla osób objętych kwarantanną oraz dla wszystkich przeżywających 

kryzys psychiczny oferuje Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy. 

Grupa wolontariuszy: psychiatrzy, psychologowie i terapeuci wyszli w inicjatywą stworzenia grupy 

wsparcia dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej w tym trudnym okresie. 

mailto:ppp1.specjalisci@gmail.com


Zdalną pomocy można uzyskać od poniedziałku do soboty poprzez połączenia telefoniczne (numery i 

harmonogram poniżej), Skype'a pod hasłem: wsparcie@centrumpsychiatrii.eu oraz pocztą elektroniczną 

pod adresem: wsparcie@centrumpsychiatrii.eu  

Harmonogram dyżurów: 

• Poniedziałek godz. 11:00 – 13:00 p. Zuzanna S. (psycholog, psychoterapeuta) tel. kom. 504 

566 135; 

• Wtorek godz. 9:00 – 11:00 p. Małgorzata B. (psycholog, psychoterapeuta) tel. 32 603 85 19 

oraz godz. 16:00-18:00 p. dr Ewa R. (psychiatra, internista, psychoterapeuta) tel. 32 603 84 24; 

• Środa godz. 9:00 – 11:00 p. Małgorzata B. (psycholog, psychoterapeuta) tel. 32 603 8519 oraz 

godz. 14:00-17:00 p. Katarzyna K. (psycholog, psychoterapeuta) tel. 32 604 84 24; 

• Czwartek godz. 11:00 – 14:00 p. Agnieszka M. (psycholog, psychoterapeuta) oraz godz. 16:00-

18:00 p. dr Ewa R. (psychiatra, internista, psychoterapeuta) tel. 32 603 84 24; 

• Piątek godz. 11:00 – 14:00 p. Ewa J. (psycholog kliniczny) tel. 32 603 84 24; 

• Sobota godz. 13:00 – 16:00 p. Agnieszka M. (psycholog, psychoterapeuta) tel. kom. 509 540 

582 

Pomocy w tej formie planujemy udzielać do czasu odwołania zabezpieczeń epidemicznych (zamknięte 

placówki oświatowe, granice, zakłady pracy itp.). 

Nasi specjaliści wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas już działają pod hasłem CZŁOWIEK. To się 

liczy, udzielając wsparcia pracownikom ochrony zdrowia kontakt: 

pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl.  

Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomoże osobom, które przeżywają silny lęk, ataki paniki, obniżenie 

nastroju lub kryzys emocjonalny związane z koronawirusem. 

Strona Centrum: www.centrumpsychiatrii.eu/aktualnosci.php 

WAŻNE TELEFONY ANTYDEPRESYJNE 

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 

tel. 22 594 91 00 

czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00 

koszt połączenia jak na numer stacjonarny 

wg taryfy Twojego operatora telefonicznego 

 

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania 

tel. 22 484 88 01 

czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00 

 

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 

116 123 

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00-22.00 (połączenie bezpłatne) 

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne” 

801 889 880 

Czynny codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za 

pierwszy impuls połączenia 

 

Telefon zaufania całodobowy  

https://116111.pl/ 

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania 

tel. 192 88 

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

tel. 116 111 

czynny codziennie od 12:00 do 02:00 

 

 

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

tel. 800-120-002  telefon pracuje 7 dni w tygodniu od 12:00 d0 18:00 

 

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 

tel. 22 668 70 00 

(poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00) 

 



 

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

800 120 226 

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.30-15.30 (połączenie bezpłatne) 

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” 

801 199 990 

Czynny codziennie od godz. 16.00-21.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia 

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 

Bezpłatna infolinia 

800 190 590 

czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 21:00 

 

Dziecięcy Telefon Zaufania 

Rzecznika Praw Dziecka 

800 12 12 12 

czynny od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20.00 

 

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 

800 676 676 

Czynna w poniedziałku od godz. 10.00-18.00. Od wtorku do piątku od godz. 8.00-16.00 

 

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 

116 111 

Czynny codziennie w godzinach 12.00-2.00 

 

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka: 

800 12 12 12 

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00 

 

 

CAŁODOBOWY TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY 

tel. 600 070 717 

(codziennie / całodobowo) 

 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE 

tel. 800 100 100 

(poniedziałek – piątek od 12:00 do 15:00) 

 

INFOLINIA STOWARZYSZENIA KARAN (PROBLEMY NARKOTYKOWE) 

tel. 800 120 289 

(poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00, połączenie bezpłatne) 

 

ANONIMOWA POLICYJNA LINIA SPECJALNA – ZATRZYMAĆ PRZEMOC 

tel. 800 120 148 

(czynny całą dobę, połączenie bezpłatne) 

INFOLINIA POGOTOWIA MAKOWEGO „POWRÓT Z U” 

tel. 801 109 696 

(poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 19:00) 

 

INTERNETOWY TELEFON ZAUFANIA „ANONIMOWY PRZYJACIEL” 

tel. 85 92 88 

(czynny codziennie od 18:00 do 04:00) 

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS 

tel. 22 692 82 26 

(od poniedziałku do piątku od 9:00 do 21:00) 

 

TELEFONICZNA PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA 

tel. 22 425 98 48 

(poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00 


