
Zapraszamy do zarejestrowania się na portalu poradni psychologicznej on-line 

                            ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE 

 

PO DOKONANIU REJESTRACJI użytkownik uzyskuje dostęp do specjalistów m.in 

psychologów, pedagogów, specjalistów w dziedzinie uzależnień. 

Osoba zarejestrowana na portalu poradni może zapisać się na konsultację, spotkanie on-line, 

spotkanie grupy wsparcia lub szkolenie ,w zależności od formy pomocy jaką oferują 

poszczególni specjaliści. 

Zapisów można dokonywać poprzez wybranie specjalisty, a następnie zarezerwowanie, w 

dostępnym kalendarzu, dogodnego dla siebie terminu. Na podany podczas rejestracji adres 

e-mail specjalista potwierdzi zarezerwowaną wizytę. 

Dostęp do zakładki "Baza Wiedzy" i zamieszczonych w niej materiałów NIE 

WYMAGA zarejestrowania się jako użytkownik portalu poradni Zawsze Jest Jakieś 

Wyjście. 

W tej zakładce można znaleźć wiele ciekawych i fachowych informacji i porad  na tematy 

związane z głównymi działaniami poradni 

 

Zajmujemy się: 

 

Uzależnieniami 

Promocją zdrowia psychicznego 

Zaburzeniami psychicznymi 

Niepełnosprawnościami a zdrowiem psychicznym 

Przemocą 

Nasi specjaliści to: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, 

terapeuta pedagogiczny, instruktor terapii uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień 

 

 

O nas 

 

ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE - poradnia psychologiczna on-line 

Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności i często samotności. Wiele osób w 

tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych, prób 

samobójczych i zachowań destrukcyjnych etc. Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi 

w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób 

bezpieczny, szybki i skuteczny. 



Celem jest: 

 Zwiększenie dostępności i skrócenie czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy 

psychologicznej dla uczniów/wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez 

on-line ( video czat/ czat) 

 Zwiększenie wiedzy poprzez udostępnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru 

kryzysu i zaburzeń psychicznych, problemu samobójstw, uzależnień i przemocy oraz 

edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością 

 Zwiększenie współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami a różnymi 

instytucjami, w tym z zakresu pomocy psychologicznej, ochrony zdrowia i 

środowiskowego wsparcia poprzez interaktywną mapę Polski i profile instytucji. 

 

Poradnia on-line ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE zawiera: 

 Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni 

współpracę międzysektorową 

 System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form 

wsparcia, warsztatów 

 Moduł komunikacji poprzez on-line wideo / czat jednoosobowy i wideo/czat 

wieloosobowy ze specjalistami. 

 Wyszukiwarka placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na 

województwa bazę placówek 
 Baza wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc. 

 Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści 
 

Więcej pod adresem  https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/ 

 

 

 

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

