
 
 

Gdzie szukad pomocy? 

Program Tygodnia Świadomości ADHD 

 

Wirtualna Poradnia  - wejdź na stronę www.linemed.pl 

Zapraszamy do Wirtualnej Poradni na stronie portalu linemed.pl. Rodzice potrzebujący 

konsultacji psychologa lub pedagoga mają możliwośd przesład zapytanie lub prośbę o radę i 

pomoc , korzystając z opcji „Zapytaj eksperta!”. 

Na zapytania rodziców odpowiadają: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, psycholog i pedagog 

specjalny oraz Maja Cader, psycholog kliniczny. 

 

Warszawa: 

 Uniwersytet  dla Rodziców, specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna  zaprasza 

rodziców szukających fachowej pomocy w środę, 22 września, do swojej siedziby przy ul. 

Raszyoskiej 8/10, gdzie od 16.00 do 19.00 bezpłatnych konsultacji udziela psycholog i 

pedagog specjalny, Beata Chrzanowska-Pietraszuk;   

W piątek, 24 września, od godz.  11.00 do 14.00, Beata Chrzanowska-Pietraszuk będzie 

prowadziła także telefoniczny dyżur, pod numerem telefonu: 692 121 848 

 

 Harmonium, poradnia psychologiczna dla dzieci, prowadząca  konsultacje dla rodziców i 

nauczycieli, grupy rozwoju umiejętności społecznych oraz zajęcia i obozy terapeutyczne dla 

dzieci i młodzieży, zaprasza zainteresowanych rodziców do swojej siedziby przy ul. Tamka , 

od poniedziałku 20 września  do czwartku  23 września  na bezpłatne konsultacje, po 

uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę (kontakt telefoniczny: Maja Cader  

501 866 933) 

 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym  „Ponad” zaprasza  rodziców dzieci z 

ADHD, 27 września, o godz. 18.00 na otwarte spotkanie  do siedziby PZE, przy ul. Gen. 

Andersa 37 lok. 59A. Grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD prowadzi psycholog Irena 

Wielowiejska Comi. 

 



 
 

 

Gdaosk: 

 Pomorski Ośrodek Edukacyjno - Terapeutyczno- Artystyczny Poeta wraz z NZOZ Przychodnia, 

przy ul. Mickiewicza zaprasza do Punktu Konsultacyjnego, gdzie można uzyskad fachową 

pomoc oraz wsparcie i informację na temat form i metod pracy z dzieckiem z ADHD. 

Dyżur pełnid będą specjaliści (psycholog i pedagodzy-terapeuci z Pomorskiego Ośrodka 

Edukacyjno-Terapeutyczno-Artystycznego POETA. 

Punkt konsultacyjny będzie uruchomiony w NZOZ Przychodnia, przy  ul. Mickiewicza, 

25.09.2010, sobota w godzinach 11.00- 14.00. 

 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Gdaosku organizuje Dzieo Otwarty w ramach 

Tygodnia Świadomości ADHD. W czwartek, 23 września, od rana zapraszamy na 

indywidualne konsultacje.  

W godzinach 14.00- 15.00 odbędzie się prelekcja dla nauczycieli:. " Jak efektywnie 

współpracowad z rodzicem dziecka z nadpobudliwością psychoruchową", prowadzona przez 

psychologa Iwonę Turbiarz 

W godzinach 15.00- 16.00 zapraszamy rodziców na prelekcję nt. " Współpraca ze szkołą"- 

prelekcję wygłosi Iwona Turbiarz. 

 

Kraków 

 Poradnia Polskiego Towarzystwa ADHD, od poniedziałku 20 września do niedzieli 26 

września, oferuje zainteresowanym rodzicom konsultacje i porady psychologów i 

pedagogów. Szczegółowe informacje oraz możliwośd umówienia się na spotkanie, pod 

numerem telefonu: 609 454 809 

 

Łódź - Pabianice 

 Stowarzyszenie Atena,  łódzki oddział Polskiego Towarzystwa ADHD,  organizuje w  czwartek, 

23 września, Dzieo Otwarty dla rodziców, nauczycieli i pedagogów. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 17, przy ul. Warszawskiej 14, w 

godzinach 16.30-19.30. 

W programie: 

- otwarte zajęcia terapeutyczne dla dzieci 



 
 

 

- otwarte grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD 

- indywidualne konsultacje z pedagogami i psychologami, pracującymi z dziedmi z ADHD 

- spotkania z członkami Klubu Rodzica dziecka z ADHD, jaki działa przy Stowarzyszeniu Atena 

 

Rzeszów 

 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową zaprasza do Punktu 

Konsultacyjnego  w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Dąbrowskiego 1/54, w środę, 22 

września , w godzinach 17.00 – 21.00. Na zainteresowanych rodziców czekają specjaliści: 

Maria Dykman, Justyna Podgórska, Katarzyna Orkisz. Więcej informacji pod numerem 

telefonu: 17/85 200 51 

 W sobotę, 25 września  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 

zaprasza na konferencję „Asystent dziecka z ADHD szansą na sukces w szkole”, która 

odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, przy ul. Hoffmanowej 13, o godz. 

8.30. Więcej informacji na stronie: WWW.adhd.rzeszow.pl 

 

Ciechanów 

 W sobotę, 18 września, Oddział PT ADHD w Ciechanowie zaprasza rodziców dzieci z ADHD do  

swojego stoiska na Festynie NGO, więcej informacji pod numerem telefonu:  509 033 076 

 

Kędzierzyn-Koźle 

 Oddział PT ADHD w Kędzierzynie Koźlu uruchamia telefoniczne dyżury specjalistów. 

Konsultacji i porad specjalistycznych będą udzielali psycholodzy i pedagodzy, w piątek 24 

września, pod numerem telefonu: 785 702 595 

http://www.adhd.rzeszow.pl/

