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WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 

DLA PRACOWNIKÓW 

Konsultacje zdalne 

W aktualnej sytuacji wsparcie psychologiczne może stanowić ważny  
i potrzebny pakiet benefitów dla pracowników. Pracodawcy, którzy decydują się 

zapewnić swoim pracownikom taką pomoc, budują swój wizerunek 
odpowiedzialnego przedsiębiorstwa dbającego o pracowników również w czasie 
kryzysu, jaki nas obecnie dotknął. Ponieważ od lat pracujemy w firmach jako 
trenerzy i w gabinetach jako psychoterapeuci, postanowiliśmy zaoferować 
Państwu zdalne konsultacje psychologiczne dla pracowników. Mamy nadzieję, 
że taki rodzaj wsparcia pomoże ludziom przetrwać czas, w którym zmuszeni 

jesteśmy codziennie i „na gorąco” przystosowywać się do nieoczekiwanych 

zmian. Dla niektórych osób oznacza to np. pracę zdalną i home office, dla innych 
– pracę w bezpośrednim kontakcie z innymi w sytuacji zagrożenia. Każda z 
tychsytuacji może generować niepewność, strach i stres.  

 
Co w tej sytuacji oferujemy? 

  
Zapewniamy stały dostęp do specjalistów i profesjonalnej pomocy. Udzielamy 
wsparcia w indywidualnym kontakcie. Mamy czas dla każdego, kto się z nami 
skontaktuje. Pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań. Działajmy na rzecz dobrej 
kondycji psychicznej pracowników. 

 

 

 

Konsultacje 

prowadzone przez 

doświadczonych  

psychologów, 

terapeutów i trenerów 

biznesu  

 

Możliwość kontaktu 

podczas dyżuru 

psychologa oraz sesji 

dedykowanej- 

cyklicznej  

 

Dedykowane 

konsultacje dla  

działów HR  

i menedżerów 

borykających się  

z problemami  

w zarządzaniu ludźmi  

w sytuacjach skrajnych 

 

Wsparcie dla 

pracowników każdego 

szczebla 

 

 

 

OPEN KONSULTACJE 

 I SZKOLENIA 

 

Tel. 61 66 22 400 

Tel. kom. 881 036 989 

 www.open-szkolenia.pl 

 

 

 

 

https://open-szkolenia.pl/
https://www.facebook.com/open.szkolenia/
https://www.linkedin.com/company/open-konsultacje-szkolenia


 

 
OPEN Konsultacje & Szkolenia   ul. Serbska 6a/1   61-696 Poznań    tel. +48 61 66 22 400-401 

biuro@open-szkolenia.pl    www.open-szkolenia.pl 

 

DYŻUR TELEFONICZNY 
PSYCHOLOGA 

doraźna pomoc psychologiczna  

 
oferujemy naszą stałą dostępność  

w wyznaczonych dniach i godzinach, np. 

 

poniedziałek, środa, piątek,  

godz.  10.00 – 12.00 

 

wtorek, czwartek,  

godz. 16.00 – 18.00 

 

KONSULTACJE DEDYKOWANIE 
doraźna pomoc psychologiczna  

 

 
oferujemy wskazanej osobie naszą dostępność  

w uzgodnionym terminie  

 

 

rozmowy telefoniczne lub on-line 

umawiane są 

 poprzez biuro OPEN 

 

SESJE DEDYKOWANE  
cykliczna pomoc psychologiczna – 

rozwiązywanie problemów i monitorowanie 

rezultatów 
 

oferujemy naszą dostępność  
w cyklu 3 cotygodniowych spotkań  

 
 

rozmowy telefoniczne lub on-line 

umawiane są 

 poprzez biuro OPEN 

 

KONSULTACJE DLA 

PRACODAWCÓW:    
DZIAŁÓW HR I MENEDŻERÓW 

doraźna lub cykliczna pomoc psychologiczna  

 
oferujemy naszą dostępność  

 
zarówno forma - dyżur telefoniczny, konsultacje 

dedykowane, sesje dedykowane, jak  

i częstotliwość kontaktu pozostają do 

uzgodnienia 
 

Konsultacje mogą dotyczyć problemów takich jak: 

➢ reakcja na sytuację kryzysową 

➢ praca zdalna – home office 

➢ trudności związane z kwarantanną i ograniczeniem bezpośrednich relacji społecznych 

➢ radzenie sobie z lękiem i stresem 

➢ agresja, konflikty 

➢ apatia, brak motywacji 

➢ wypalenie zawodowe 

➢ trudności w relacjach interpersonalnych 

 

 Konsultacje w zależności od preferencji uczestnika mogą odbywać się telefonicznie lub 

online – sesje video 


