
Informacje dla 

rodziców i 

młodzieży  

 

Objaśnienia 

Poradnictwo 

Diagnostyka 

Pomoc terapeutyczna 

Bezpłatnie i nieskomplikowa-

nie 

Zgłoszenie się do poradni nie 

wymaga skierowania ani odczytu 

karty ubezpieczeniowej 

Dyskretnie 

Nie przekazujemy nikomu żadnych 

informacji bez Państwa zgody 

Współpracujemy 

Z wszystkimi zangażowanymi 

instytucjami i specjalistami za Państ-

wa przyzwoleniem 

Jesteśmy zespołem 

Złożonym ze specjalistów z dziedzi-

ny wychowania i psychologii 

Tak szybko jak możliwe 

W zależnożci od rodzaju  prob-

lemu, może być, po zameldowaniu, 

niezbędne umieszczenie Państwa na 

liście oczekujących 

Pracujemy dla rodzin i z 
rodzinami zamieszkałymi  
w Herne 

Poradnia pedagogiczno-

psychologiczna 

 

Tel.:  

Familien– und Schulberatungsstelle 

(budynek Königin-Luisen-Schule) 

Wilhelmstraße 88 

44649 Herne 
 

Filia w centrum dzelnicowym H2Ö 

Hölkeskampring 2, 44625 Herne 
 

Telefon: 02323 16-3640 

Fax: 02323 16-1233 9231  
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Poszukują Państwo 

rady lub pomocy,  

ponieważ 

 

• Mają Państwo pytania 

odnośnie wychowania 

• Są Państwo zatroskani prob-

lemami w nauce i z zachowa-

niem waszego dziecka 

• Państwa dziecko zwraca na 

siebie uwagę swoim zachowa-

niem (np. ma problemy w 

kontaktach z innymi, jest agre-

sywne lub niespokojne) 

• Państwa dziecko ma problem 

z przestrzeganiem zasad i 

regół panujących w szkole i w 

domu 

• Rodzina jest w przełomowym, 

krytycznym momencie 

(rozwód/separacja) 

• Państwa dziecko jest ofiarą 

przemocy lub molestowania 

seksualnego 

Proponujemy 

 

 

 

• Informacje 

dotyczące rozwoju i wychowania dzieci/

młodzeży i typowych problemów dnia 

codziennego 

• Diagnostyka 

celem ustalenia przyczyn problemów z 

zachowaniem i nauką 

• Porady 

Dotyczące problematyki wycho-

wawczej i szkolnej 

• Pomoce pedagogiczno-

terapeutyczne 

Dla dzieci/młodzieży które potrzebują 

szczególnej pomocy (indywidualnie lub 

grupowo) 

 

 

Szukasz pomocy, ponieważ 

• Masz w domu dużo stresu 

• W szkole jest kiepsko 

• Nie dogadujesz się z rówieśnikami 

• Masz problemy z samym sobą 

• Przeżywasz stany, które Cię prze-

rastają 

 

 

 

 

My 

• Wysłuchamy Cię 

• Zachowamy dyskrecję wobec Twoich 

problemów 

• Poszukamy razem z Tobą rozwiązań 

• Pomożemy Ci,  jeśli zechcesz poroz-

mawiać z innymi (rodzina/szkoła)o 

Twoich problemach 

• Poinformujemy Cię o możliwych for-

mach pomocy 


