
Drodzy Studenci,

jeżeli doświadczacie trudności lub kryzysu, uczelnia oferuje 
Wam wsparcie psychologiczne w następujących obszarach:

1. Informacja prozdrowotna

Centrum Pierwszej Pomocy 
Psychologicznej
bezpłatna pomoc psychologiczna  
dla mieszkańców Krakowa
Zapisy na Facebooku lub telefonicznie:  
572 882 200 (pn.-pt. w godz. 8.00–20.00)

Adresy punktów pomocy psychologicznej:
• ul. Rostworowskiego 13  

(siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
• ul. Aleksandry 1  

(siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
• al. Jana Pawła II 232  

(Nowohuckie Centrum Kultury)
• ul. Śniadeckich 5  

(siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Krakowie
wsparcie w różnego rodzaju kryzysach 
psychicznych  
tel.: 12 421 92 82 czynny CAŁĄ DOBĘ
lub 502 273 430 w godz. 8.00-20.00

BEZPOŚREDNIA TELEFONICZNIE/ONLINE

Telefon zaufania dla osób dorosłych 
w kryzysie emocjonalnym
tel. 116 123 (codziennie 14.00-22.00)

ITAKA Centrum wsparcia dla osób  
w stanie kryzysu psychicznego
tel. 800 70 22 22 (całodobowo)

Ogólnopolski telefon zaufania 
„Uzależnienia behawioralne”
tel. 801 889 880 (codziennie 17.00-22.00 
oprócz świąt państwowych)

Ogólnopolski telefon dla ofiar  
przemocy w rodzinie „Niebieska linia”
tel. 800 120 002 (całodobowo)

Ogólnopolski telefon zaufania  
„Narkotyki – narkomania”
tel. 801 199 990 (codziennie 16.00-21.00)



2. Konsultacje psychologiczne

3. Warsztaty i szkolenia

Uznając zasadę, że wsparcie psychologiczne w szczególnych 
sytuacjach powinno być dostępne w najbliższym środowisku 
osoby potrzebującej, uczelnia nie tylko zapewnia wsparcie 
informacyjne, ale również zapewnia bezpłatne konsultacje 
psychologiczne dla studentów w kryzysie psychicznym. 
Wsparcie realizowane jest poprzez Poradnię Adaptacyjną WSE.

Poradnia oferuje bezpłatne sesje wsparcia online. Istnieje 
także możliwość wykonania badania MindSonar, które daje 
możliwość uświadomienia sobie własnych systemów wartości, 
ich hierarchii i stylów myślenia.

Poradnia
Adaptacyjna

Doceniając znaczenie profilaktyki  w obszarze zdrowia 
psychicznego, uczelnia oferuje też szereg działań zwiększających  
świadomość rozmaitych sposobów dbania o swój dobrostan 
psychiczny, a także podnoszących umiejętności w tym obszarze.

W tym roku ak. działania te obejmowały:

Inicjatywy koła naukowego 
studentów Psychologii 

„KoRelacja”:

• warsztat Mindfulness

• badanie naukowe 
na temat relacji 
studenckich w trakcie 
nauki zdalnej i pandemii 
Covid-19

Pomoce naukowe:

• blog studentów WSE, 
popularyzujący wiedzę 
psychologiczną

• e-book mgr Marleny 
Stradomskiej we 
współpracy z mgr 
Mateuszem Barłogiem 

„Strategia radzenia sobie 
w trakcie pandemii  
i nie tylko”

Webinary:

• cykl webinarów 
o radzeniu sobie ze 
stresem w ramach akcji 

„Studenci Maturzystom”

• webinar „Hormony 
szczęścia” 
poprowadzony przez 
Katarzynę Warelis

https://takeituseitpsychologyblog.wordpress.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1dxp0z6z1o5f3PcR17xwLHsYbubftkNV8?fbclid=IwAR1kpykMIkqFaMIcxV4I-hzHjxgS-muizLYkZ5vXXKWYDCB1TRC-rG0ldWg
https://drive.google.com/drive/folders/1dxp0z6z1o5f3PcR17xwLHsYbubftkNV8?fbclid=IwAR1kpykMIkqFaMIcxV4I-hzHjxgS-muizLYkZ5vXXKWYDCB1TRC-rG0ldWg
https://drive.google.com/drive/folders/1dxp0z6z1o5f3PcR17xwLHsYbubftkNV8?fbclid=IwAR1kpykMIkqFaMIcxV4I-hzHjxgS-muizLYkZ5vXXKWYDCB1TRC-rG0ldWg
https://www.facebook.com/studencimaturzystom/

