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Mito n§m poinformowaĘ ie pny Centrum CtsT powstał Ośrodek Środowiskowei Opieki
Psychologlcznei i Psvchoterapeutycznej dla Dzieci i §'lfudzleł l Poziamu Beferencyinego. Ośrodek

świadcły swoie usfugi beepłatnle w ramach NFZ, skieronrania nie są wymagpne. Zapraszamy do nas

szkoĘ, naucrycieli, pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodriąów z t€renu Warszarry l okollą Każdy

znajdrle tu wsparcie psychologlczne takie, jakięgo ptrrebuje.

Dlaczego wańo zadbać o wspałrie psychologicżne u, Ośrodku CBT?

Dzisiejszy świat stawia przed nami wiele wyzwaĄ z którymi musimy sobie poradzić. Wlele udaje się
pokonać, ale są też takie §ytuacj€, które wymagają wsparcia osób z zewnątrz. Teraz w czasach po

pandemii jeszcze bardzieJ uwydatniają się problemy natury emocjonalnej. Coraz więcej osob, w łm
daieci i młodzieży, ptrzebuje pomocy psycholagicznej i psychiatrycznej. Je§t to zjawisko, które

obserwowane jest w coraz większej ilości krajów na świecie, w tym w Polsc*. Trend ten pnez lata

imptikował potrzebę zmiany podejścia do świadczenia pomory psychologicznej i psychiatrycznej.

W tym roku zaczął tv Polsce obcwiązywać nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Jego celem jest specjalistyczne wsparcie pacjentów dziecięcych i młodzieżowych w ich najbliższym

środowisku {szkole i domu}, aby móc rozpocrąć działania już na §amym początku pojawienia się

problemów. Norry inodel prrewiduje podział ośrodków udzielających pomocy na trzy poziomy

referencyjności. l poziom referencyjności stano\ńrią środowiskowe poradnie psychologiczno-

psychoterapeuĘczne. Dwa kolejne poziomy referencyjnościto ośrodki, które świadczą specjalistyczną

pomoc z zakresu psychiatrii dziecięcej (porady lekarzy psychiatrów, psychiatryczne leczenie

ambulatoryjne i szpltalne}.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i PsychoterapeuĘcznej driałający przy Centrum CBT

jest ośrodkiem z l poziomu referencyjności. Naszym założeniem i misją jest: ,,Być bliżej pacJenta, kóry
wymaEa wspnrcio, kantskt r'nim na poziomie szkaĘ i środawiska domaw?ga".

W związku z tym, że szkoła jest środowiskiem, w którym dzieci i młodzież spędzają większość swojego

życia, to wlaśnie tu ujawniają się ich problemy emocjonalne i behawioralne, które uniemożliwiają
prawidłowe funkcjonowanie w roli ucznia i kolegi. Problemy emocjonalne uczniów zaburzają czę§to

prawidłowe proce§y uczenia i wychowania oraz funkcjonowania poszczególnych klas. Dlatego

rozpoczęcie wczesnej interwencji psychologicznej na terenie szkoĘ §taje 5ię obecnie takie ważne,

Centrum CBT to działająca od lat placówka, która świadczy pornoc psychologiczną drieciom

i młodzieży. Kadra Ośrodka CBT to doświadczeni psycholodzy, lekarze psychiatrry, ktołzy cały czas

pogtębiają swoją wiedzę i doświadczenie na specjalistycznych kursach w kraJu i zagranicą.
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