mgr Renata Brajerska-Majewska –

mgr psychologii, absolwentka KUL w Lublinie,
nauczyciel dyplomowany. Ukończyła 3 letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii w zakresie
psychosomatoterapii, Studium Socjoterapii w zakresie psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Uzyskała
certyfikat trenerski TZA/ART, RTZ, uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców”, programów rekomendowanych przez ORE. Posiada certyfikat kursu Terapii
Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, dyplom Polskiego Towarzystwa Dysleksji w zakresie
diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną.
Obejmuje opieką psychologiczną uczniów szkół ponadpodstawowych, realizuje działania
psychoedukacje, o charakterze interwencji i wsparcia psychologicznego.

mgr Agnieszka Kabala –

mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel
dyplomowany. Ukończyła również Studium Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego KUL, dwa
i pół letnie szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii
rodzin” atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego organizowane w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor
Marii Norwid, 2-letni kurs specjalistyczny „Podstawy Psychoterapii” prowadzony przez Collegium
Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskała Certyfikat trenera grupowego Treningu Zastępowania
Agresji (TZA/ART). W swojej pracy korzysta z superwizorów Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią psychologiczną dzieci i młodzieży
w starszym wieku szkolnym, terapią rodzin.

mgr Katarzyna Michałowska – mgr psychologii, absolwentka KUL w Lublinie, nauczyciel
dyplomowany. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego,
studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków, kurs z terapii
poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki,
profilaktyki i terapii. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, aktualnie w trakcie kursu
psychoterapii certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Systematycznie dba
o podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w szkoleniach z zakresu diagnostyki
psychologicznej oraz psychoterapii. W poradni zajmuje się diagnostyką, poradnictwem, wsparciem,
psychoterapią i interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży.

mgr Bożena Rusinek

– mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie – specjalność
psychologia wychowawcza, nauczyciel dyplomowany. Uzyskała certyfikat trenerski TZA/ART.
Ukończyła również szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe
w terapii rodzin” atestowane przez Sekcje Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, a także inne szkolenia specjalistyczne. W poradni zajmuję się diagnozą i terapią
psychologiczną dzieci i młodzieży.

mgr Beata Tudorowska-Tryk –

mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie –
specjalność psychologia wychowawcza, nauczyciel mianowany. W poradni zajmuje się diagnozą
psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie oceny rozwoju intelektualnego, uzdolnień, trudności
w nauce, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania. Realizuje orzecznictwo dzieci i młodzieży
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Prowadzi wsparcie psychologiczne dla rodziców,
psychoedukację, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wychowawczo. Obejmuje indywidualną
pomocą terapeutyczną dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi. W swojej pracy wykorzystuje
m.in. metody poznawczo-behawioralne.

mgr Bożena Wiatrowska –

mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel
dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka oraz szkolenia kompleksowe: diagnozowanie i prowadzenie
całościowego procesu terapii małego dziecka z ASD i jego rodziny (Fundacja Synapsis), terapia rodzin
z superwizją, diagnoza i orzecznictwo psychologiczno-pedagogiczne dzieci z zaburzeniami wzroku,
słuchu oraz z autyzmem, a także inne szkolenia specjalistyczne, np. terapia SI, nowoczesne narzędzia
w diagnozie psychologicznej. W poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży

z trudnościami rozwojowymi, wychowawczymi, dydaktycznymi oraz problemami emocjonalnymi.
Specjalizuje się w kompleksowej, wieloosiowej diagnozie i terapii małych dzieci z różnymi, często
sprzężonymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje w podejściu systemowym i rozwojowym. Prowadzi terapię
indywidualną i grupową.

mgr Joanna Wnuk – mgr psychologii, absolwentka UMCS w Lublinie, specjalność psychologia
kliniczna, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, szkolenia z zakresu diagnozy i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabo
widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem (uprawnienia do orzekania
nadane przez Kuratorium Oświaty), stale podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez udział w krótszych
formach szkoleniowych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. W poradni zajmuje się
diagnozą i terapią psychologiczną. Obejmuje opieką psychologiczną dzieci od 0-6 roku życia.
– ukończyła Studium Terapii Uzależnień, kurs Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach oraz kurs Trenera VCC dotyczący pracy z grupą podczas szkoleń i warsztatów.
Obecnie ubiega się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Dodatkowo nieustannie podnosi
swoje kompetencje na licznych kursach i szkoleniach z zakresu wsparcia, interwencji kryzysowej
oraz psychoterapii. W poradni zajmuje się przede wszystkim diagnozą i wsparciem dzieci i młodzieży,
a także poradnictwem dla rodziców. W swojej pracy skupia się na wzmacnianiu poczucia własnej
wartości, nauce umiejętności interpersonalnych oraz zwiększaniu świadomości emocjonalnej dzieci
i młodzieży.

mgr Sylwia Pawlak

