
RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-SOB 8.00-17.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X PN-SOB 8.00-17.00

DODATKOWE UWAGI:

BYDGOSZCZ

Centrum Rozwoju Dziecka Motylek S.C.

www.crd-motylek.pl

Realizujemy i wydajemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

z autyzmem. 
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http://www.crd-motylek.pl/
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http://www.crd-motylek.pl/


RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-PT 8.00-14.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X PN-PT 8.00-14.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X PN-PT 8.00-14.00

BYDGOSZCZ

Centrum Terapii i Rozwoju Pro-Integris - Anna Mahlik

www.prointegris.pl
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http://www.prointegris.pl/
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X (WPZP) X (WPZP)

X w ramach 

gabinetu 

prywatnego

WT-PT 8.00-14.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X (WPZP) X (WPZP) WT-PT 8.00-14.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X (WPZP) X (WPZP)

X w ramach 

gabinetu 

prywatnego

WT-PT 8.00-14.00

BYDGOSZCZ

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Jaworska Daria

www.wpzp.bydgoszcz.pl
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http://www.wpzp.bydgoszcz.pl/
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DODATKOWE UWAGI:

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/Ftylkodla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/Ftylkodla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X (WPZP) X (WPZP)

X w ramach 

gabinetu 

prywatnego

WT-PT 8.00-14.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

1. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego (WPZP) – wymagane jest skierowanie do 

psychologa od lekarza rodzinnego oraz rejestracja pacjenta do przychodni pod numerem 

(52) 372 18 81. Podczas rejestracji pacjenta należy zaznaczyć cel wizyty (diagnostyka w 

kierunku autyzmu) – co przyspieszy wizytę.                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Gabinet prywatny – Centrum Wspierania Rozwoju Rodziny EMOTKA Daria Jaworska – tel 

606 321 711ł dni oraz godziny do ustalenia.

BYDGOSZCZ

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego

lek.med.Suś Lucyna

www.wpzp.bydgoszcz.pl
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http://www.wpzp.bydgoszcz.pl/
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Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmutylkodla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X (WPZP) X (WPZP)

X w ramach 

gabinetu 

prywatnego

WT-PT 8.00-14.00

DODATKOWE UWAGI:

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-PT różne godziny

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

1. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego (WPZP) – wymagana jest rejestracja 

pacjenta w przychodni, do lekarza psychiatry (dr L. Suś) pod numerem (52) 372 18 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Gabinet prywatny – Prywatna Praktyka Lekarska Lucyna Suś, specjalista psychiatra dzieci i 

młodzieży, specjalista psychiatra, tel. 600 893 886ł dni oraz godziny do ustalenia.

GDAŃSK

Centrum Terapii Behawioralnej Beata Ignaczewska

www.autyzm.edu.pl
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http://www.autyzm.edu.pl/
http://www.autyzm.edu.pl/
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Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

X X PN-PT różne godziny 

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X

PN-PT

SOB

8.00-20.00; 

8.00-14.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X

PN-PT

SOB

8.00-20.00; 

8.00-14.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich

GRODZISK MAZOWIECKI

Gabinet Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka "Huśtawka"

www.hustawka.edu.pl
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DODATKOWE UWAGI:

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych
X X PN-PT wg potrzeby

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

KALISZ

Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Papilio 

Joanna Pszczółkowska

www.centrumpapilio.pl

Nie realizuje pełnej diagnostyki - jedynie konsultacje z psychologiem pod kątem tego, czy 

robić diagnozę czy nie i jest to usługa ODPŁATNA. Godziny przyjęć - jak wyżej.

Gabinet współpracuje  z Poradnią Neurorozwojową "Kajtek" w Warszawie. 

Dzieci z naszych okolic część diagnozy pełnej (realizowanej w Kajtku), mogą wykonać 

w Huśtawce (pracuje u nas psycholog z zespołu diagnostycznego tamtejszego ośrodka, 

można u nas przeprowadzić obserwację psychologiczną, badanei PEPR - jako część procesu 

diagnostycznego). 

	7

http://www.centrumpapilio.pl/
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Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych
X X wg. potrzeby wg potrzeby

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X wg.potrzeby wg.potrzeby

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X wg.potrzeby wg.potrzeby

KALISZ

Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Papilio 

Marta Szymańska

www.centrumpapilio.pl
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-PT 9.00-19.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X PN-PT 9.00-19.00

KATOWICE

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Błękitna Kraina"

www.terapiairozwoj.com/blekitna-kraina
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http://www.terapiairozwoj.com/blekitna-kraina
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X

KATOWICE

Fundacja "In Corpore" 

www.centrumincorpore.pl

terminy ustalane indywidualnie

terminy ustalane indywidualnie
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http://www.centrumincorpore.pl/
http://www.centrumincorpore.pl/
http://www.centrumincorpore.pl/


DODATKOWE UWAGI:

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych
X X ŚRODY 9.00-17.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

KRAKÓW

Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 "Pluszowy Miś" 

Magdalena Gut

www.zlobeknr20.krakinfo.pl

Ponieważ w ramach Centrum In Corpore działa również Specjalistyczna Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dzieciom, u których stwierdzone zostaną zaburzenia 

rozwoju, proponujemy pomoc w postaci wydania opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju. 

W ramach realizacji ww. opinii oferujemy zajęcia m.in.. z psychologiem, pedagogiem, 

logopedą, fizjoterapeutą, terapeutą SI, terapeutą AAC i wieloma innymi specjalistami - w 

zależności od potrzeb dziecka.
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Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X

ostatni piątek 

miesiaca po 

wcześniejszym 

zgłoszeniu

9.00-11.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X PT 9.00-11.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

LUBLIN

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział

www.kta.lublin.pl
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http://www.kta.lublin.pl/
http://www.kta.lublin.pl/
http://www.kta.lublin.pl/


Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X

DODATKOWE UWAGI:

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-PT 9.00-15.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X PN-PT 9.00-15.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

dzień tygodnia i godzina 

ustalany przy zapisie         

Konsultacje bezpośrednie M-CHAT-R - ostatni piątek m-ca, po wcześniejszym zgłoszeniu pod 

tel. 884355955         

ŁASK

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

www.soszwl.pl
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Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X

ustalane indywidualnie po 

wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 667 932 520

ustalane indywidualnie po 

wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 667 932 520

MIKOŁÓW

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - "Wyjątkowa Kraina" - Karina Kocur

www.wyjatkowakraina.pl
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DODATKOWE UWAGI:

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X termin i godziny do umówienia

OSTROŁĘKA

Fundacja Promyk 

www.fundacja-promyk.org.pl

Prócz przedszkola prowadzimy Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

EGOSELECT (www.egoselect.com.pl), która prowadzi konsultacje M-CHAT-R/F w bardzo 

ograniczonym zakresie.

termin i godziny do umówienia

termin i godziny do umówienia
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-PT 14.00-15.30

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X PN, WT, CZW

w godzinach 

popołudniowych

DODATKOWE UWAGI:

PRUSZKÓW

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

www.poradniapruszkow.pl

Zapisy na najbliższe terminy po umówieniu telefonicznym
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X SR 14.00-19.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X SR 14.00-19.00

SIEDLCE

Żółty Latawiec

www.zoltylatawiec.pl
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-PT 13.00-18.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X PN-PT 14.00-18.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X PN-PT 13.00-19.00

DODATKOWE UWAGI:

STARGARD SZCZECIŃSKI

Centrum wspomagania rozwoju dziecka i dorosłych; Specjalistyczna Niepubliczna PPP; Poradnia Logopedyczna - Chudzik Grażyna

tel : 693939744, 509591967
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X

DODATKOWE UWAGI:

koniecznosć rejestracji

koniecznosć rejestracji

SZCZECINEK

Szkoły i Placówki Terapeutyczne „Jaś i Małgosia”

www.xn--jaimagosia-e0b01a.pl

koniecznosć rejestracji

Chęć skorzystania z konsultacji należy zgłosić telefonicznie u koordynatora  

tel. 535 222 970 Cezary Kaszubowski
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X X

środa

pon, wt, czw, pt

9.00-16.00

12.00-18.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X wt, pt 15.00-19.00

TARNOWSKIE GÓRY

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "PoraDniaDziecka.pl"

www.poradniadziecka.pl
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DODATKOWE UWAGI:

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X

PN-PT

SOB

10.00-18.00

10.00-12.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X

PN-PT

SOB

10.00-18.00

10.00-12.00

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "PoraDniaDziecka.pl" jest miejscem, 

zatrudniającą: psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, 

specjalistę terapii behawioralnej, logopedów. Zgodnie z ustawą oświatową organ ten 

dokonuje oceny, wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Poradnie niepubliczne uprawnione są do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.

Diagnozę w kierunku ASD wykonują: Julia Knapik, Beata Ślązok.

TORUŃ

Towarzystwa Autyzmu w Toruniu

www.kta.fm.interiowo.pl
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Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X

PN-PT

SOB

10.00-18.00

10.00-12.00

DODATKOWE UWAGI:

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-PT 8.00-19.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X PN-PT 8.00-19.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

ul.Kanałowa 16, 87-100 Toruń, tel: 607 036 648

TYCHY

Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne INTEGRA - Aleksandra Światowska

www.integra.edu.pl
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Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X PN-PT 8.00-19.00

RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-PT 8.00-20.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X PN-PT 8.00-20.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X PN-SOB 8.00-20.00

WARSZAWA

Centrum Diagnozy i Terapii SupraMedica

www.supramedica.pl
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X SOB 16.00 -18.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X PN-PT 19.00-20.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich

DODATKOWE UWAGI:

WĘGRÓW

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Centrum Wspierania Rozwoju" - Doktorska Monika

www.cwrwegrow.republika.pl

Konsultacje bezpośrednie po umówieniu telefonicznym.
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RODZAJ USŁUG
TAK 

(zaznacz X)

NIEODPŁATNIE

(zaznacz X)

ODPŁATNIE

(zaznacz X)
DNI TYGODNIA GODZINY

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F tylko dla swoich podopiecznych

Konsultacje bezpośrednie w zakresie badań 

M-CHAT-R/F dla wszystkich
X X PN-PT 10.00-18.00

Konsultacje telefoniczne w zakresie badań M-

CHAT-R/F  dla wszystkich
X X PN-PT 10.00-18.00

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu tylko dla swoich 

podopiecznych

Diagnostyka w kierunku zaburzeń ze 

spekturm autyzmu dla wszystkich
X X PN-PT 10.00-18.00

DODATKOWE UWAGI:

WROCŁAW

Studio Wspomagania Rozwoju Kapukapki Aleksandra Kulik 

www.kapukapki.com

konsultacje telefonicznie/informacyjne

	25

http://www.kapukapki.com/
http://www.kapukapki.com/
http://www.kapukapki.com/
http://www.kapukapki.com/


          

	26


