Strona Główna

Klinika Psychologiczna
Warszawa
Witam serdecznie na stronie “Kliniki Psychologicznej Joanna
Skrok”. Jestem magistrem psychologii spec. klinicznej
psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Pracuję w oparciu o programy swojego autorstwa na podstawie
sprawdzonych metod i technik terapeutycznych oraz wiedzy
empirycznej. Na co dzień współpracuję ze specjalistami z
zakresu psychologii, terapii i dietetyki, jak również z
lekarzami specjalistami, mediatorami oraz asystentami. Są to
osoby, które rekomenduję i polecam do współpracy. Wspólnie
stworzyliśmy przyjazne miejsce dla Was i Waszych bliskich. Do
pomocy podchodzimy kompletnie, systemowo i dzięki
różnorodności talentów zawodowych patrzymy szerzej na problem
Pacjenta/Klienta.
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Mediacje
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktu czy sporu,
w której pośredniczy bezstronna osoba trzecia –
mediator.

Więcej informacji

Kryzys
Wprawdzie kryzysy są niezbędne dla rozwoju jednostki,
jednak należy wychodzić z nich pozytywnie.

Więcej informacji

Diagnostyka dziecięca
W jej ramach udzielamy wsparcia dla rodziców i dzieci w
zakresie zrozumienia trudności, z jakimi boryka się ich
dziecko.

Więcej informacji

Pomoc psychologiczna
Bazując na szerokiej wiedzy udzielam
psychologicznej w wielu obszarach życia.

pomocy

Więcej informacji

Psychologia Biznesu
Dla osób oraz firm, które chcą zweryfikować swoje metody
pracy i strategie w pewnych sytuacjach życiowych i
biznesowych.

Więcej informacji

Kontakt
Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dobierając do
istniejącego problemu optymalną metodę i program
wsparcia.

Skontaktuj się z nami

PSYCHOLOGIA ZDROWYCH GRANIC
Prowadzona

przeze

mnie
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Warszawie, powstała z myślą o wsparciu i niesieniu Państwu
pomocy w skomplikowanych sytuacjach życiowych – zarówno
osobistych, rodzinnych, jak i zawodowych.
Zapewniamy pełną poufność.
Stosując sprawdzone metody, skutecznie pomagamy rozwiązać
sytuację, w której się Państwo znajdują, a w konsekwencji –
wspieramy w uzyskaniu równowagi życiowej.
Skorzystaj z naszych doświadczeń i szerokiej wiedzy
specjalistów.
Posiadamy program PsychoFit wspierający zmianę i utrzymanie
zdrowej wagi, odpowiedni również dla osób zmagających się z
zaburzeniami odżywiania (m.in. bulimią i anoreksją). Program
zakłada współpracę Klienta/Pacjenta z zespołem specjalistów –
psychologiem i/lub psychoterapeutą, dietetykiem oraz lekarzem
specjalistą diabetologiem i internistą.
1) Jednorazowe konsultacje i porady psychologiczne dla osób
dorosłych, młodzieży i dzieci;
2) Leczenie psychoterapeutyczne, terapeutyczne, psychologiczne
i psychiatryczne dla rodziców, opiekunów, dzieci, młodzieży. W
naszej Klinice podchodzimy holistycznie do Klienta/Pacjenta i
posiadamy możliwość pracy systemowej kilku specjalistów
równolegle w jednym miejscu.

Sytuacja okołorozwodowa, rozstanie rodziców, rozwód,
Kryzysy rozwojowe dzieci, pogubienie dziecka, problemy w
nauce,
Kryzysy sytuacyjne – rozstania i powroty z chłopakiem,
dziewczyną, partnerem, partnerką,
Nastolatek w domu, konflikty z rówieśnikami, rodzicami,
społeczne,
Psychoedukacja poznawcza i emocjonalna dziecka,
Młody pełnoletni, ale jeszcze nie dorosły,
Nałogi i uzależnienia u nastolatków i młodych dorosłych,
Współuzależnienie DDA, DDD,
Depresje, lęki, zaburzenia osobowości.

TEL: 510 120 713Porozmawiajmy!

WSPIERAM KLIENTÓW W ZAKRESIE
MEDIACJI
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy mediatora, który rzetelnie,
obiektywnie i bezstronnie pomoże rozwiązać istniejący problem
– zarówno natury osobistej, jak i zawodowej.

ROZWOJU NASTOLATKÓW
Obiektywnie i rzetelnie ocenimy relacje nastolatek-rodzina czy
nastolatek-szkoła. Udzielimy wsparcia i pomożemy w
usystematyzowaniu relacji.

COACHINGU BIZNESOWEGO
Nasi specjaliści zajmują się coachingiem zawodowym, wspierają
i motywują pracowników firm. Posiadamy kompetencje do pracy z
Zarządami spółek i kadrą menadżerską.

COACHINGU PSYCHOLOGICZNEGO
Dogłębnie przyjrzymy się problemowi, zaproponujemy
najlepsze z możliwych rozwiązań w ramach terapii
krótkoterminowej bądź wielosesyjnych spotkań z
psychologiem.

ROZWIĄZYWANIA KRYZYSÓW RODZINNYCH
Prowadzimy mediacje rodzinne, wspieramy w rozwiązywaniu
trudnych życiowych sytuacji. Także mediacje rozwodowe należą
do naszych specjalności.

ROZWIĄZYWANIA KRYZYSÓW OSOBISTYCH
Wspieramy Państwa w trudnych chwilach. Odejście bliskiej osoby
czy śmierć bliskiego, z pewnością należą do przeżyć
traumatycznych, w przeżyciu których pomagamy.

Od kilku tak jesteśmy polecanymi specjalistami w
Warszawie z zakresu psychologii i psychoterapii.

Pracujemy online z pacjentami na całym świecie.
Nasi Pacjenci polecają nas również w Japonii, USA,
Szwajcarii, Anglii i Skandynawii oraz w innych
krajach. Prowadzimy
terapie dla dorosłych i
młodzieży zorientowane na rozwój osobisty,
przeprowadzamy
rzetelną
diagnostykę
oraz
wykonujemy ekspertyzy i opinie psychologiczne.
Wśród nich znajdują się: diagnoza więzi
rodzinnych, diagnoza osobowości i predyspozycji
zawodowych, a także zainteresowań zawodowych
młodzieży. Zajmujemy się również problemem agresji
wśród młodzieży oraz rozwojem emocjonalnym dzieci
będących w wieku 3-6 lat. Prowadzimy również
terapię uzależnień i współuzależnień. Pracujemy
holistycznie z problemami odżywania.
Gwarantujemy pełną poufność i przyjazne podejście
do pacjenta.
Zapraszamy, Joanna Skrok wraz z zespołem
TEL: 510 120 713W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

PSYCHOLOGIA ZDROWEGO CZŁOWIEKA
KONSULTACJE I PORADY PSYCHOLOGICZNE
Zapraszamy Państwa do skorzystania z szerokiego zakresu usług
oferowanych przez naszą Klinikę. Bazując na bogatym
doświadczeniu zawodowym, proponujemy Państwu konsultacje i
porady psychologiczne dla osób dorosłych, młodzieży oraz
dzieci. Oferujemy pomoc psychologiczną prowadzoną zarówno w
ramach terapii krótkoterminowej, jak i spotkań z psychologiem.
W zespole mamy również lekarza psychiatrę, lekarza internistę,

diabetologa i dietetyka.

WSPARCIE PSYCHOEDUKACYJNE
Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty naszej kliniki.
Udzielamy pomocy w szerokim spektrum działania. Jednym z nich
jest wsparcie psychoedukacyjne dla rodziców oraz opiekunów. W
jego zakresie znajdują się zagadnienia związane z sytuacją
dziecka w rodzinie, jego rozwojem w wieku przedszkolnym,
szkolnym oraz nastoletnim. Zajmujemy
poznawczą oraz emocjonalną dziecka.

się

psychoedukacją

SPRAWDZONE METODY - TERAPIA UZALEŻNIEŃ
Nasza Klinika to współpraca wielu specjalistów oraz wiedza i
doświadczenie, które dają efekty w postaci stosowania
wyłącznie
sprawdzonych
programów
i
metod
terapeutycznych. Diagnostyka to narzędzia, jakimi się
posiłkujemy w codziennej pracy. Sprawiają, iż doskonale
odczytujemy problemy i wspólnie je przepracowujemy. Zerwiesz
z uzależnieniem oraz odzyskasz kontrolę nad swoim życiem.
Stawiamy na Twój rozwój osobisty – naukę samoakceptacji,
odzyskiwanie wewnętrznej równowagi psychicznej oraz wydobycie
potencjału. Chcemy pomóc Ci stać się taką osobą, jaką
pragniesz być w wersji wolnej od nałogów. Na to zasługujesz Ty
i Twoi bliscy. Skutecznie pomagamy również osobom
współuzależnionym oraz DDA.

PSYCHOLOGIA KOBIETY i MĘŻCZYZNY
Stworzyliśmy autorski program wspierający trudny okres zmiany
wagi – Psychofit. Psychologia kobiety i jej wsparcie, ale i

pomoc w trudnych chwilach udzielana mężczyznom, są zadaniami,
jakich podejmujemy się każdego dnia. Wspieramy i próbujemy
wspólnie przepracować istniejący problem, by móc przekuć go w
sukces i motor działania na kolejne lata życia. Coaching
indywidualny oraz wspólna z psychologiem i coachem praca nad
rozwojem osobistym, przynoszą doskonałe efekty. Podejmujemy
się mediacji małżeńskich, ale i tych na gruncie zawodowym.
Skorzystaj z szerokich możliwości wsparcia, jakie oferujemy.
Jesteśmy również biegłymi sądowymi w zakresie psychologii i
psychometrii. Zapraszamy.

Referencje
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Emilia Gago
11/07/2021
Zweryfikowana
Od kilku miesięcy korzystam z pomocy Asi. Efekt jej pracy
przerósł moje oczekiwania. Asia bardzo celnie zdiagnozowała
wiele rzeczy, nazwała je, wytłumaczyła, znalazła ich przyczynę
i pomaga mi uchronić się przed podobnymi kwestiami w
przyszłości. Moja rozmowa z Asią jest konkretna i bardzo
merytoryczna co mi niezmiernie odpowiada. Każda godzina jest
wykorzystana do granic możliwości a ja wychodzę ze spotania z
ogromną dawką wiedzy na swój temat i mojej sytuacji. Asia w
tak profesjonalny i zdecydowany sposób przekazuje swoje uwagi
i spostrzerzenia, że nie sposób poddać pod wątpliwość jej
słowa. To dla mnie bardzo ważne, bo potrzebowałam osoby, która

zmieni moje - błędne - postrzeganie na wiele tematów. Gorąco
polecam Asię każdemu dorosłemu ale też przede wszystkim
rodzicowi i jego dziecku. Tylko ja wiem ile Asi zawdzięczam.
:):):)

Alina Jankowska
08/05/2021
Zweryfikowana
Brak słów, żeby podziękować. Wspaniała i mądra psycholog,
psychoterapeutka, rozsądna i wspierającą. Patrzy indywidualnie
na każdego, nie jak u poprzednich schematycznie i nastawienie
na biznes. Tu naprawdę najważniejszy jest człowiek i dziecko.
Dzięki wsparciu pani Joanny i jej zespołowi mój rozwód i
podział kontaktów dotyczących dzieci z ojcem przebiegł
spokojnie i w dobrej atmosferze. W tej klinice jest wsparcie
całościowe, mediacje, psycholog sądowy, psychiatra i psycholog
dziecięcy. Pomimo trudnych decyzji w życiu, sprawy potoczyły
się łagodnie i spokojnie i zadbano o nas wszystkich i o
relacje na przyszłość . Zwłaszcza zaopiekowano się dziećmi i
ich
emocjami
w
tej
sytuacji.
Polecam
z
pełną
odpowiedzialnością. Dodatkowo miejsce jest bardzo przyjazne i
dobrze zorganizowane do pracy z każdym a szczególnie dla
dzieci i przemili asystenci.

Malgorzata Pajka
27/03/2021
Zweryfikowana
Pani Joanna to bardzo dobra psychoterapeutka. W sposób
empatyczny i zaangażowany skupia się na pacjencie i w jego
tempie prowadzi przez proces zmiany. Terapia jest skuteczna i
nie ciągnie się bez końca. Uczestniczyłam również w terapii
grupowej, co było niespotykanym doświadczeniem. Na spotkaniach
Joanna stworzyła atmosferę otwartości, poczucia bezpieczeństwa
i zachęcała do wymiany doświadczeń. Śmiało mogę powiedzieć, że
terapia z Joanną zmieniła moje życie na lepsze i dała
wskazówki na przyszłość jak radzić sobie w ciężkich sytuacjach

Robert Żak
17/01/2021
Zweryfikowana
Pani Joanna pomogła mi się podnieść z glębokiej depresjii.
Pomogła mi wyrwać się z toksycznej realacji, gdzie byłem
notorycznie gnojony i traktowany jak pies. Dzięki terapii
indywidualnej a później grupowej, profesjonalizmowi i
zaangażowaniu Joanny odnalazłem spokój i siłę do walki o swoje
życie. Gorąco polecam, każdemu w życiowym dołku.

Agnieszka Górecka
24/11/2020
Zweryfikowana
Serdecznie polecam zarówno wizyty indywidualne jak i terapie
grupową.

Edyta Gołębiewska
23/11/2020
Zweryfikowana
Ktoś kiedyś powiedział że dobrze przepracowana terapia jest w
stanie odmienić życie.. To prawda doświadczyłam tego w swoim
życiu. Gorąco polecam!! Dziękuję obu Panią Joanną za
uratowanie mojego.. .

Magdalena Grądzka
14/11/2020
Zweryfikowana
Polecam z czystym sercem!

Malwina Morella

04/09/2020
Zweryfikowana
Joasia Skrok to kobieta z prawdziwym powołaniem. Zanim do niej
trafiłam przeszłam kilku psychologów (również tych
polecanych). Po zmarnowanych miesiącach czułam się zawiedziona
i oszukana. Wizyta u Joasia to strzał w 10. Konkretny plan
działania. Pomoc dla dorosłych i dzieci. Poczucie
bezpieczeństwa. Każdemu polecam z czystym sumieniem i z całego
serca DZIĘKUJE ♥️♥️♥️

Marcin Gawryszewski
04/08/2020
Zweryfikowana
Moja terapia nie trwała długo [około 6 miesięcy]. Dostałem na
niej odpowiedni dla siebie impuls do działania i podejmowania
decyzji. Jestem bardzo zadowolony.

Poznaj więcej referencji

OSTATNIO NA BLOGU
.

Chcesz być szczęśliwy?

Luty 26, 2020
Zatem do działania … żeby szczęśliwym być i szczęście
dać … odrzućcie lęki, idźcie po własne szczęście – takie
prawdziwe stworzone przez siebie a ni

Jak odwrócić los?

Luty 26, 2020
Nie wolno nigdy zaklinać rzeczywistości … trzeba
wyciągać wnioski i szukać rozwiązań tu i teraz do przodu
…. cofanie się i natrętne myślenie nie przyniesie

Smart Krok część 2

Luty 26, 2020
Joanna Skrok – psycholog Od kliku lat myślałam o
napisaniu czegoś krótkiego, co nie będzie poradnikiem
ani literaturą akademicką. O możliwościach i metodzie
pracy z

.

