
 Jednorodzinny dom z pięknym ogrodem w spokojnej okolicy. 
Gdyby nie baner na ogrodzeniu trudno byłoby się domyślić,  
że działa tu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
– Zależało mi na stworzeniu miejsca z tzw. duszą, które pod każdym 
względem będzie przyjazne dla naszych pacjentów. Przestrzenne 
gabinety, estetycznie zaaranżowana przestrzeń i miła atmosfera 
mają sprawić, że pacjent już od samego wejścia poczuje się u nas 
bezpiecznie.  Szczególnie ważne jest to dla dzieci. Specjalnie dla nich 
zostało narysowane  np. piękne drzewo emocji, dzięki któremu mogą 
nauczyć się rozpoznawać uczucia.

 Kto pracuje w kierowanym przez panią Centrum Izyss?
– Zaprosiłam  do współpracy wykwalifikowanych specjalistów  
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi. To osoby, które poznałam podczas mojej pra-
cy zawodowej w różnych miejscach i mam do nich pełne zaufanie. 
Specjaliści posiadający wiedzę, wieloletnie  doświadczenie i przede 
wszystkim indywidualne podejście do pacjenta.  Naszą kadrę stanowi 
grupa współpracujących ze sobą psychologów, psychoterapeutów, 
logopeda/neurologopeda, pedagogów, pedagogów specjalnych, 
masażystów.

 Kto może skorzystać z usług  w Centrum?
– Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Zajmujemy 
się kompleksową opieką nad dziećmi mającymi różnego rodzaju 
trudności psychologiczne lub pedagogiczne. W Izyss oferujemy 
pacjentom profesjonalną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, 
a następnie w zależności od potrzeb pacjenta, adekwatną terapię 
indywidualną. Zapewniamy kompleksową psychoterapię indywi-
dualną, par/małżeństw i rodzinną. Oczywiście pracujemy również  
z pacjentami mającymi już diagnozę wykonaną poza naszą placówką. 

Zapewniamy terapię pedagogiczną, psychologiczną, psycho-
terapię. Dodatkowo świadczymy usługi logopedyczne/neurolo-
gopedyczne, wykonujemy również badanie  Neuroflow, które jest 
treningiem usprawniającym  funkcje słuchowe wpływające na  ko-
munikowanie i uczenie się dzieci. W poradni można wykonać rów-
nież badanie EEG-Biofeedback, które jest nowoczesną i skuteczną 
metodą terapeutyczną pomocną przy leczeniu u dzieci rożnego 
rodzaju trudności szkolnych, m.in. dysleksji, dysgrafii, dysortografii, 
zaburzeń uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej ADHD. Metoda 
jest pomocna również przy leczeniu depresji, stanów lękowych, czy 
zaburzeń odżywiania, zarówno u dzieci jak i  u dorosłych. 

 Czy opinie wydawane w państwa centrum są honorowane  
w placówkach oświatowych?
– Tak, wszystkie opinie wydawane przez naszą Poradnię Psycholo-
giczno-Pedagogiczną muszą być uwzględniane zarówno w szkołach, 

jak i przedszkolach. Poradnia podlega merytorycznemu nadzorowi 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Współpracujemy też 
z piaseczyńską Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
ułatwiając rodzicom szybszą diagnozę w razie konieczności uzyskania 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 Oprócz terapii indywidualnych Izyss oferuje też specjalne 
warsztaty psychologiczne dla dzieci, warsztaty rozwojowe czy 
usługi o  charakterze relaksacyjnym dla dorosłych.
– Jesteśmy nastawieni również na rozwój naszych pacjentów i trosz-
czymy się o ich dobre samopoczucie. Moim założeniem jest podejście 
holistyczne do zdrowia, które oznacza spojrzenie na człowieka cało-
ściowo, biorąc pod uwagę całokształt stanu jego zdrowia psychiczne-
go, emocjonalnego i fizycznego. Dążenie do wewnętrznej równowagi 
organizmu  tzw. homeostazy. W związku z tym zapraszamy dorosłych 
na warsztaty z jogi, specjalne koncerty terapeutyczno-relaksacyjne, 
wspaniałe masaże lecznicze i relaksacyjne do fizjoterapeuty- masa-
żysty i masażystki- refleksologa,  jak  również na  zajęcia z arteterapii 
i muzykoterapii. Zajęcia jogi, arteterapii i muzykoterapii oraz TUS 
oferujemy również dla dzieci.

O nowym Centrum Diagnozy, Terapii  
i Rozwoju dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
IZYSS,  rozmawiamy z jego założycielką  
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