Kontakt
Klinika Psychologiczna w
Warszawie
“Daj sobie pomóc – zaufaj mojemu
doświadczeniu”
Klinika Psychologiczna Joanna Skrok
konsultacje; dzieci, młodzież, dorośli

Klinika Psychologiczna Joanna Skrok Sp. z o.o.
ul. Gorzykowska 15
03-552 Warszawa – Targówek
Telefon Komórkowy: +48 510 120 713
e-mail: kontakt@joannaskrok.pl
nr konta bankowego 49 1050 1025 1000 0090 8136 9291
Czynne:
Poniedziałek – Czwartek: godz. 10.00 – 20.00
Piątek: godz. 10:00 – 18:00
Sobota: obsługa telefoniczna recepcji w godz. 10:00 – 14:00
Komunikacja miejska :
autobusy : przystanek Myszkowska – 120, 156, 160, 212,
269, 527
metro : przystanek Targówek Mieszkaniowy

Szanowni
Państwo,
prowadzona
przeze
mnie
Klinika Psychologiczna w Warszawie, świadczy szeroki zakres
usług z zakresu pomocy psychologicznej.
Każdego Klienta traktuję indywidualnie, dobierając do
istniejącego problemu optymalną metodę, narzędzia i program
wsparcia.
Bazuję – między innymi – na autorskich programach
psychologicznych (w oparciu o wiedzę empiryczną), starając się
na trwałe zniwelować niekorzystną sytuację zdrowotną klienta.
Skuteczne rozwiązanie Państwa problemów jest moim zadaniem, do
którego podchodzę z najwyższym zaangażowaniem. Oferuję usługi
psychologiczne i mentorskie, a także z zakresu coachingu i
mediacji, w ramach sesji krótko- i długoterminowych.
Zapraszamy do kontaktu, oraz spotkania.

Udzielam wsparcia na wielu płaszczyznach,
w tym:
jednorazowych konsultacji i porad psychologicznych;
psychoedukacji;
psychofit;
coachingu psychologicznego, w tym rozwojowego
biznesowego;
rozwiązywania kryzysów rodzinnych, osobistych
indywidualnych;
mediacji;
w zakresie testów i opinii psychologicznych.

NAPISZ DO NAS
Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

i
i

Temat

Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Joanna Skrok w celu przedstawienia oferty.
Wyślij

Wykorzystuję sprawdzone narzędzia pracy.
Gwarantuję Państwu pełną poufność informacji.
Zachęcam do kontaktu ze mną, z przyjemnością podejmę się
rozważenia każdego zgłoszenia – zarówno w sferze osobistej,
jak i zawodowej; zajmuję się także doradztwem i coachingiem w
biznesie.
Zapraszam również do kontaktu online – udzielam konsultacji
psychologicznych oraz terapii przy użyciu Hangouts i Skype:
Joanna Skrok

