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Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej 

dla dzieci i młodzieży w Miechowie

W Ośrodku  pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów ochrony zdrowia 

psychicznego - psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi.

Zadaniem zespołu terapeutycznego Ośrodka jest być blisko pacjenta i jego 

rodziny, myśleć o jego sytuacji możliwie szeroko, interesować się nie tylko 

jego aktualnymi trudnościami, ale także jego życiem, zadaniami rozwojowymi, 

funkcjonowaniem szkolnym czy rówieśniczym. W tym celu współpracujemy 

z innymi instytucjami w niezbędnym do tego zakresie.

ź porady i diagnozy psychologiczne

ź psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną

ź sesje wsparcia psychospołecznego

ź wizyty środowiskowe

ź dzieciom i młodzieży do 21 r.ż. 

(uczącej się w szkołach ponadpodstawowych)

ź ich rodzinom i bliskim

ź profesjonalistom pracującym na ich rzecz

ul.Szpitalna 8 
34-400 Nowy Targ

+ 48 731 002 112

e-mail: dim.nowytarg@cmdv.pl+48 512 455 403

REJESTRACJA

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

ul.Marii Konopnickiej 21

32-200 Miechów

+48 731 002 112

e-mail: dim.miechow@cmdv.pl+48 533 344 752

         czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

KIM JESTEŚMY?

CO OFERUJEMY?

KOMU POMAGAMY?

Stanowi on fragment tworzącej się sieci ośrodków - realizujących środowiskowy

model leczenia - w ramach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

REJESTRACJA

USŁUGI W RAMACH NFZ - NIEODPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA



Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.cmdv.pl

· wszystkie świadczenia realizowane są nieodpłatnie - w ramach kontraktu z NFZ

· do Ośrodka można zgłosić się samemu - do rozpoczęcia psychoterapii 

nie jest potrzebne skierowanie

· przyjmujemy także zgłoszenia - od instytucji z obszaru edukacji, 

pomocy społecznej i ochrony zdrowia

· pierwsze spotkanie odbywa się  w ciągu 7 dni roboczych 

od momentu zgłoszenia

· terapia jest dostosowana do potrzeb i może obejmować: 

diagnozę problemów, wskazanie najlepszego sposobu postępowania 

w ramach planu terapeutycznego, psychoedukację, interwencję w kryzysie, 

psychoterapię indywidualną, terapię rodzinną, grupową,

 sesje wsparcia - również z udziałem innych profesjonalistów

· pracujemy środowiskowo - część oddziaływań, szczególnie terapia rodzinna, 

może odbywać się w domu

· za zgodą wszystkich zainteresowanych możemy także udać się do szkół i placówek 

gdzie przebywają nasi podopieczni - wszędzie tam, gdzie możemy pomóc

· pracujemy również zdalnie - za pomocą kontaktu telefonicznego lub on-line

Centrum Medyczne

· pracujemy pod superwizją, korzystając ze wsparcia merytorycznego doświadczonych

superwizorów - psychoterapeutów dziecięco-młodzieżowych

· pracujemy w sieci ośmiu placówek na terenie województwa małopolskiego 

w Wieliczce, Sułoszowej, Grybowie, Białym Dunajcu, Nowym Targu, 

Pałecznicy i Suchej Beskidzkiej

CO NAS CHARAKTERYZUJE?

JAK PRACUJEMY?

ul.Marii Konopnickiej 21

32-200 Miechów

+48 533 344 752

REJESTRACJA +48 731 002 112

         czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

e-mail: dim.miechow@cmdv.pl


