Poniższy harmonogram i koszty
obowiązują
do 31 sierpnia 2020r.

Pomagam dzieciom być bardziej zrozumiałymi dla ich
troskliwych mam, a mamom cieszyć się pięknem swojego
macierzyństwa, nawet jeśli okoliczności są dalekie od
wymarzonych.

Agnieszka Kaźmierczak

KONTAKT - najłatwiej można skontaktować się ze mną drogą elektroniczną pisząc na adres:
agnieszka.pracowniakomunikacji@gmail.com
odpowiem w ciągu 72h
lub dzwoniąc
na nr tel.: 607 607 563 podczas czwartkowego dyżuru jaki pełnię w godz.: 8.30 – 9.30
w sprawach PILNYCH!
Zostaw wiadomość SMS – oddzwonię najszybciej jak to będzie możliwe.
W czym mogę Tobie pomóc?






W poradzeniu sobie z zalewającymi Cię trudnymi emocjami i uczuciami, tak byś miała panowanie
nad tym co i kiedy robią w Twoim życiu. To bywa niełatwe ale jest możliwe.
W opłakaniu swoich utraconych marzeń i uznaniu tego na co wpływ wciąż masz za wartościowe.
W spojrzeniu na dziecko jak na osóbkę ze swoim zestawem doznań i uczuć, za którymi stoją
konkretne potrzeby.
W ustaleniu punktu wyjścia i zestawu konkretnych działań wspierających dziecko w uczeniu się
nowych umiejętności.
W wytrwaniu w swoich postanowieniach.
Nie ma jednego scenariusza działań. Każdy z nas jest inny. Ma inne pilne potrzeby,
którymi chce się zająć, zaopiekować, przyjrzeć się lub zrozumieć.

Będzie mi niezmiernie miło spotkać się, porozmawiać i przyczynić się do radosnego wzrostu
samodzielności Twojej pociechy.
Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej Agnieszka Kaźmierczak
uslyszecbyzrozumiec.pl

Gabinet mieści się w Poznaniu, na ul. Marcelińskiej 62b/23
czas konsultacyjny, to:
koszt konsultacji z rodzicem, w gabinecie:




czwartki – od 11.00-15.00
soboty – od 14.00 – 18.00




50min. – 100,00pln
110min. – 200,00pln

koszt zajęć indywidualnych z dzieckiem,
w gabinecie:


50min. – 80,00pln

Jak umówić się na pierwszy konkretny termin?
*Na pierwsze spotkanie zapraszam wyłącznie dorosłych. Rozmawiamy bez obecności dziecka. To dla mnie ważne,
bo w ten sposób dbam o równowagę nas wszystkich. To też najlepsza przestrzeń dla mnie, bym usłyszała w czym
mogę Tobie pomóc i byśmy mogły ustalić ramy jak najlepszej współpracy.
Poprzez e-mail

Telefonicznie

Napisz na adres:
agnieszka.pracowniakomuniakcji@gmail.com

Zadzwoń na nr tel.: 607 607 563

ODPOWIEM w ciągu 72h
Dyżur telefoniczny
Podaj swoje 3 do 5 propozycji konkretnych terminów
uwzględniających przedziały czasowe:

CZWARTKI godz. 8.30-9.30

Czwartek – 11.00-12.50
Czwartek – 13.00-14.50
Sobota – 14.00-15.50
Sobota 16.00-17.50



konsultacje domowe realizuję na terenie powiatu poznańskiego, we wtorki.





koszt pedagogicznej konsultacji domowej:
60min. – 160,00pln (1h)
120min. – 240,00pln (2h)
180min. – 320,00pln (3h)
!!! Aktualna polityka prywatności (RODO) dostępna jest na stronie: uslyszecbyzrozumiec.pl !!!
Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej Agnieszka Kaźmierczak
uslyszecbyzrozumiec.pl

