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Wsparcie psychologiczne on-line dla mieszkańców Wielkopolski 

 

Realizując projekt profilaktyczny Trening Asertywnych Zachowań dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli z województwa wielkopolskiego oferujemy bezpłatną możliwość skorzystania z 

telefoniczno-mailowego wsparcia ze strony psychologów  z Centrum Działań 

Profilaktycznych.  Tego typu forma wsparcia wydaje się niezwykle potrzebna szczególnie w 

okresie pandemii, co jasno sugerują dane spływające z dziecięcych i młodzieżowych 

telefonów zaufania.  

Silny i długotrwały stres powodowany izolacją społeczną, zdalnym nauczaniem, czy lękiem  

o zdrowie i życie najbliższych, może prowadzić bowiem do szeregu zachowań ryzykownych, 

takich jak agresja, przemoc, czy używanie substancji psychoaktywnych. Dlatego jeżeli czujesz 

się zalękniony, zestresowany czy przygnębiony nie wahaj się do nas zadzwonić. 

Zapewniamy pełną dyskrecję! W załączniku znajdziecie dane kontaktowe oraz godziny 

darmowych konsultacji. Więcej informacji o realizatorze na stronie www.cdp-szkolenia.pl 

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

 
Osoba pełniąca dyżur 

psychologa 

Godziny 

dyżuru 
Nr kontaktowy i adres mailowy 

Wtorek 

15.12.2020 
Dawid Droździkowski 14:00-20:00 

• Tel.: 531690531  

• e-mail: 
d.drozdzikowski@gmail.com 

Środa 

16.12.2020 
Tomasz Delmaczyński 14:00-20:00 

• Tel.: 607228308 

• e-mail: 
tomasz.delmaczynski@gmail.com 

http://www.cdp-szkolenia.pl/
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Czwartek 

17.12.2020 
Dawid Droździkowski 14:00-20:00 

• Tel.: 531690531  

• e-mail: 
d.drozdzikowski@gmail.com 

Piątek 

18.12.2020 
Tomasz Delmaczyński 10:00-14:00 

• Tel.: 607228308 

• e-mail: 
tomasz.delmaczynski@gmail.com 

Sobota 

19.12.2020 
 Tomasz Delmaczyński 08:00-12:00 

• Tel.: 607228308 

• e-mail: 
tomasz.delmaczynski@gmail.com 

Poniedziałek 

21.12.2020 
 Dawid Droździkowski 09:00-17:00 

• Tel.: 531690531  

• e-mail: 
d.drozdzikowski@gmail.com 

Wtorek 

22.12.2020 
 Dawid Droździkowski 09:00-17:00 

• Tel.: 531690531  

• e-mail: 
d.drozdzikowski@gmail.com 

Środa 

23.12.2020 
 Tomasz Delmaczyński 10:00-18:00 

• Tel.: 607228308 

• e-mail: 
tomasz.delmaczynski@gmail.com 

Poniedziałek 

28.12.2020 
 Tomasz Delmaczyński 10:00-18:00 

• Tel.: 607228308 

• e-mail: 
tomasz.delmaczynski@gmail.com 

Wtorek 

29.12.2020 
 Tomasz Delmaczyński 12:00-18:00 

• Tel.: 607228308 

• e-mail: 
tomasz.delmaczynski@gmail.com 

  

Notka na FB: 

Realizując projekt profilaktyczny dla uczniów, rodziców i nauczycieli z województwa 

wielkopolskiego oferujemy bezpłatną możliwość skorzystania z telefoniczno-mailowego wsparcia 

ze strony psychologów naszej Fundacji. Silny i długotrwały stres powodowany izolacją 

społeczną, zdalnym nauczaniem, czy lękiem o zdrowie i życie najbliższych, może prowadzić 

bowiem do szeregu zachowań ryzykownych, takich jak agresja, przemoc, czy używanie substancji 

psychoaktywnych. Dlatego jeżeli czujesz się zalękniony, zestresowany czy przygnębiony nie 



  

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu  Województwa Wielkopolskiego  

wahaj się do nas zadzwonić. Zapewniamy pełną dyskrecję! W załączniku znajdziecie dane 

kontakowe oraz godziny darmowych konsultacji. 

 

+ zdjęcie z godzinami dyżurów jako załączniki 


