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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. 
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WIZYTA DOMOWA 

 
 
1. USTALIMY WYZWANIA ROZWOJOWE TWOJEGO DZIECKA. 

2. POŚWIĘTUJEMY SUKCESY!!! – no przecież SĄ!  

3. USTALIMY TWOJE PRIORYTETY WSPIERANIA DZIECKA, bo po ludzku, wszystkim nie da się zająć 

    równocześnie z taką samą uwagą, zaangażowaniem i dociekliwością. Szukać będziemy w obszarach: 

 

- sen 

- komunikowanie się 

- jedzenie: zakres diety, samodzielność 

- siusiu/kupka a pieluszka 

- zabawa samodzielna, z dorosłymi, z dziećmi 

- samodzielność podczas ubierania i rozbierania się 

- aktywności poza domem 

- uczenie się świata 

- inne, JAKIE CIEBIE NURTUJĄ! 

 

4. USTALIMY PLAN DZIAŁANIA – zrobię Ci kilka tabelek  - nie będą groźne – to zwyczajna praktyka przy 
uczeniu się nowych przyzwyczajeń. Pomagają obserwować drogę jaką już przeszłaś, pokazują czy i co się 
sprawdza, a co trzeba zmienić by CEL OSIĄGNĄĆ! A potem to wszystko, czarno na białym, ucelebrować ! 

 

A WSZYSTKO W TAKI SPOSÓB, BY MOŻLIWE BYŁO DO REALIZACJI W WASZYM  
NATURALNYM, CODZIENNYM BYCIU ZE SOBĄ! 

To będą małe kroki – możliwe do ZROBIENIA KAŻDEGO DNIA, No, czasami kilka razy! 

BO 

 

Dla dziecka najważniejsza jesteś TY!  
A ja jestem po to, by Ciebie w tym wesprzeć! 
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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.pracowniakomunikacji@gmail.com 

 
 
 

ODPOWIEM w ciągu 72h 
 

 
 

Podaj swoje 3 do 5 propozycji konkretnych terminów  
 

 
Zadzwoń na nr tel.: 607 607 563 

 

 
 

Dyżur telefoniczny 
 

CZWARTKI godz. 8.30-9.30 

 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 !!! 

 

Gdy w pracy na rzecz dziecka spotykam się z jego mamą i tatą, to fundament jaki 
tworzymy razem nabiera jeszcze większej mocy.  

Wspólne zaangażowanie pozwala, by potencjał dostępny dziecku ujrzał światło 
dzienne. Są tacy, którzy twierdzą, że to proste a tak naprawdę bywa bardzo 

niełatwe. Każda droga zaczyna się od podniesienia Się z kanapy.  
Działajmy! 
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