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Szanowni Państwo, 

W związku z działaniami informacyjno – edukacyjnymi, które prowadzimy w ramach 
projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie 
onkologii dziecięcej” chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bezpłatne spotkania dla 
rodziców z psychologiem z Instytutu Psychologii i Edukacji Dziecka w Poznaniu. 

Prowadzimy działania informacyjno - edukacyjne dla rodziców oraz nauczycieli, których celem 
jest promocja zdrowia i postaw prozdrowotnych, zwiększanie świadomości 
rodziców/opiekunów w zakresie psychoedukacji, działania edukacyjne oraz informacyjne. 
Nasze spotkanie umożliwią podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów dzieci. Na 
spotkaniu podzielimy się wiedzą i pomożemy rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące rozwoju 
i zdrowia dziecka. Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie. 

Instytut Psychologii i Edukacji Dziecka to miejsce od wielu lat ściśle specjalizujące się w pracy 
z dziećmi i rodzinami. Zajmujemy się psychoedukacją, terapią, diagnozą. 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, chcielibyśmy zaproponować Państwu zdalną 
formę spotkań. Połączenie może odbywać się via skype lub telefonicznie (rodzic podaje 
preferowaną formę kontaktu i numer telefonu my we wskazanym terminie oddzwaniamy). 
Na jedną osobę przypada średnio 1 godzina dopuszczamy możliwość zarezerwowania dwóch 
godzin.  

Zapisy prosimy składać za pomocą formularza: Formularz zgłoszeniowy: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1jPnVkeDAePQaN7NipkESPNJLWcmon52A5_ZEKxNF
Nvw/edit?usp=drive_web 

Wszelkie pytania dotyczące spotkań, prosimy kierować na 
adres: instytuttied@gmail.com oraz pod numerem telefonu: 508 574 037.   

Informujemy, iż liczba miejsc jest ograniczona. 

Nadzór merytoryczny nad spotkaniami pełni pani Ewa Gordziej Niewczyk. 

Strona internetowa www: https://instytut.slowackiego34.pl/ewa-gordziej-niewczyk/   
Facebook: https://www.facebook.com/instututtied/ 
Znany Lekarz: https://www.znanylekarz.pl/ewa-gordziej-niewczyk/psycholog-dzieciecy-
psycholog-psychoterapeuta/poznan 

Serdecznie zapraszamy do przekazania maila z informacjami do rodziców oraz do zachęcenia 
ich do bezpłatnego spotkania ze specjalistą. 
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Spotkania realizowane są w ramach Projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – 
Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, dofinansowanego z 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej 
projektu - www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/ - na której znajdziecie Państwo szczegółowe 
informacje związane z Projektem. 

 

Pozdrawiamy serdecznie, 

Instytut Psychologii i Edukacji Dziecka 

tel.: 508 574 037 

www.instytut.slowackiego34.pl 

https://www.facebook.com/instututtied/ 
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