
OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I 

PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM 

REFERENCYJNY 

 

Nadrzędnym celem ośrodka jest zwiększenie dostępności pomocy w opiece ambulatoryjnej 

i środowiskowej.  

Ośrodki udzielają pomocy dzieciom i młodzieży (nie później niż do 21 roku życia), które borykają się 

z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi. 

 

W ramach opieki oferowanej przez ośrodek podopieczni otrzymają pomoc ekspercką, blisko miejsca 

zamieszkania, co zmniejszy zdecydowanie stres oraz sprawi, że opieka odbywać będzie się w znanym 

dziecku środowisku. Taka organizacja opieki zapewni lepszy kontakt z opiekunem, psychologiem 

szkolnym a także grupą rówieśników dziecka. 

 

Centrum Rehabilis w ramach realizacji umowy z NFZ udziela świadczeń w następujących lokalizacjach: 

 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 2, Tel.: 792-500-874 

 Tychy, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18-20, Tel.: 570-970-966 

 Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego 100, Tel.: 533-929-278 

 

W ramach udzielanych świadczeń Centrum Rehabilis oferuje: 

 

Porada diagnostyczna

(psycholog kliniczny)

Sesje psychoterapii:

-indywidualna

-grupowa

-rodzinna

Sesje wsparcia 
psychospołecznego

Terapia środowiskowa

Porada psychologiczna



PORADA DIAGNOSTYCZNA jest podstawą do rozpoczęcia terapii w ramach, której psycholog kliniczny 

dokonuje diagnozy psychologicznej ustalając przy tym plan dalszej terapii. Wizyta ma na celu 

przeprowadzenie testów diagnostycznych, które określają potrzeby pracy z pacjentem. 

 

PORADA PSYCHOLGICZNA udzielana jest przez psychologa, polega na dodatkowej pomocy oraz 

kontynuacji terapii psychologicznej.  

 

UWAGA! Powyższe porady mogą zostać przeprowadzone aktualnie za pomocą systemów 

teleinformatycznych. 

 

SESJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE są udzielane przez certyfikowanych terapeutów oraz terapeutów 

w trakcie certyfikacji. Zgodnie z założonym planem terapeutycznym sesje mogą być prowadzone 

wg metod: krótkoterminowych (do 25 sesji w 6 miesięcy), długoterminowych (do 75 sesji w roku). 

Po zakończonym cyklu psychoterapii możliwe jest również skorzystanie z psychoterapii podtrzymującej 

mającej na celu wsparcie  oraz utrzymanie efektów terapii (do 15 sesji w 6 miesięcy). 

 

SESJE WSPARCIA PSYCHOSPOŁECZNEGO są prowadzone w grupach przez psychologa 

lub psychoterapeutę, zgodnie z założonym planem terapii. 

 

TERAPIA ŚRODOWISKOWA w ramach, której realizowane mogą być wizyty w środowisku pacjenta 

pomagające wypełnić założony plan terapii jednocześnie weryfikując jej główne założenia. Osobą 

prowadzącą terapię może być psycholog lub osoba posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi 

i młodzieżą.  

 

 


