
Tytuł zadania: Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych (w razie 
konieczności z możliwością dojazdu do miejsca zamieszkania) 

Miejsce realizacji: Gabinety psychologa mieszczące się  w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie  i w Publicznej Szkole Podstawowe nr 3 
im. Jana  Brzechwy w Gogolinie, Publicznej Szkole Podstawowej im. Kopernika w Malnii 
lub w miejscu zamieszkania uczestnika 

Grupa docelowa: Pełnoletni mieszkańcy Gminy Gogolin, m.in.  rodzice uczniów ze szkół i 
przedszkoli  Gminy Gogolin doświadczający trudności wychowawczych. 

Stowarzyszenie Oświatowo-Artystyczne ,, Edukacja ku Przyszłości” przystąpiło do realizacji 
zadania/ Poradnictwo psychologiczne opierać się będzie bardziej na tradycji edukacji i 
doradztwa zawodowego niż na modelu medycznym. Psycholog udzielający porady będzie  
diagnozować, oceniać i pomagać w rozwiązaniu trudności przystosowawczych, takich jak 
radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Jednym z nich jest pandemia COVID-19, która 
ma ogromny wpływ na codzienne życie. Psycholog będzie skupiał się na wzmacnianiu zasobów 
(mocnych stron) osoby, usuwaniu przeszkód na drodze do jej rozwoju oraz udzieleniu wsparcia, 
niż na przezwyciężaniu zaburzeń czy deficytów. Psycholog udzielający porady  będzie starała 
się pomóc  rozeznać się w trudnej sytuacji klienta, pomóc w nabywaniu nowych umiejętności           
w formie warsztatu np. asertywności, umiejętności społecznych, komunikacji. Może również 
udzielić wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania trudnej sytuacji 
ponieważ  coraz częściej mierzymy się z sytuacjami, z którymi trudno sobie poradzić.Za 
sprawną i przejrzystą organizację pracy odpowiedzialna będzie  obsługa administracyjno– 
finansowa  ( księgowa, płacowa i koordynator)  którzy zorganizują proces, będą go 
monitorować i kontrolować pod względem finansowym i merytorycznym.  Odpowiednia baza 
lokalowa do realizacji zadania ( gabinety psychologa w budynku PSP nr 2, PSP nr 3 w 
Gogolinie oraz PSP w Malnii -  neutralne, bezpieczne miejsce   dostosowane będą  do osób z 
niepełnosprawnością, z dostępem do sanitariatów oraz  zapewnią przestrzeń zgodnie z 
aktualnymi ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19. W miarę potrzeb spotkania 
odbywać się będą  w miejscu zamieszkania uczestnika projektu w przypadku braku możliwości 
dojazdu spowodowanego złym stanem zdrowia lub niepełnosprawnością. Pomocą będzie 
również właściwe wyposażenie miejsc spotkań, w tym: narzędzia i programy specjalistyczne.  
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