
 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ „WOKÓŁ NAS” w GORZYCACH 

 

zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnej                                                                          

pomocy  
 

PUNKTU KONSULTACYJNO – TERAPEUTYCZNEGO DLA PAR 

MAŁŻEŃSTW I RODZIN  
 

 

„Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich czynimy” 

Carlos Ruíz Zafón 
 

DLA KOGO?  

Z oferty pomocy mogą korzystać pary i małżeństwa będące w sytuacji kryzysu, rozwodu, lub 

borykające się z trudnościami wychowawczymi. Mieszkające na terenie powiatów 

(tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego lub mieleckiego). 

 

Zakres pomocy:  

 bezpłatne konsultacje psychologiczne (możliwość skorzystania z jednego lub większej 

liczby spotkań w zależności od potrzeb) 

 bezpłatna praca z rodziną (możliwość uczestniczenia w konsultacjach poszerzonych o 

systemową terapię rodzin, terapię par lub terapię małżeńską) 

 bezpłatne konsultacje wychowawcze 

 

Dyżury: każdy czwartek w godz 16.00 – 19.00 oraz każdy piątek w godz. 13.00 – 16.00 

począwszy od 14.07.2016r. - zapisy trwają 

 

Lokalizacja: Budynek Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach,  

ul 11 Listopada 12, 3 piętro, pokój 321 

 

Prowadzący: mgr Rafał Żukowski – psycholog 

   mgr Agnieszka Binkowska - terapeutka 

 

 

Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Rzeszowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje oraz zapisy:  tel. 15 836 28 69 wew. 110, Rafał Żukowski: 507 485 635 

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sowgorzyce.pl

http://www.sowgorzyce.pl/
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