
 

Çocuğunuz için ücretsiz ve hızlı 

klinik-psikolojik danışmanlık/tedavi 

 

 

 

 

 

 

Çocuğunuzun Korona krizinin ağır yükü altında olduğunu mu fark ettiniz? 

Çocuğunuzda okulda sorunlar, uzun süre boyunca kötü bir ruh hali, 

üzüntü ve hatta öfke mi fark ettiniz? 

 

 

• Ücretsiz ve hızlı klinik-psikolojik danışmanlık/tedavi 

• Çocuk, gençlik ve aile psikolojisinde çok deneyime sahip klinik 
psikologlardan yetkin psikolojik destek 

• Korona krizi sırasında çocuğunuzu nasıl iyi destekleyebileceğinize dair 
ipuçları 

• 10 saate kadar klinik-psikolojik danışmanlık/tedavi 
(daha az saat de mümkündür) 

• Evinize yakın hizmetler 

• Çevrimiçi ve telefon üzerinden danışmanlık da sunulmaktadır. 

• Bir hafta içinde geri bildirim. Birkaç gün içinde size ilk randevunuzu 
alabileceğiniz bir klinik psikoloğun iletişim bilgilerini vereceğiz. 

 

 

İsim    ________________________________________________________ 

Telefon  ________________________________________________________ 

E-Mail     ________________________________________________________ 

 

Senin için ücretsiz ve hızlı psikolojik  
danışmanlık/tedavi 
 

 

 

 

 

 

 Korona krizinden bu yana daha sık kötü bir ruh hali içinde misin? 

 Sorunların ve bunları nasıl çözebileceğin hakkında birisiyle 
 konuşmak ister misin? 

 

 

 

• Sorunların hakkında açıkça konuş ve günlük hayatın için ipuçları ve püf 
noktaları al 

• İstersen bir kez, ya da beğenirsen daha sık gidebilirsin 

• Bizimle doğrudan akıllı telefonundan iletişime geçebilirsin 

 

 

 İsim     __________________________________________________ 

 Telefon  __________________________________________________ 

 E-Mail     __________________________________________________ 

Çocuklar ve gençler için bilgiler 

İlgileniyorsanız lütfen iletişime geçin: 

Size sunduğumuz hizmetler 

 Ebeveynler için bilgiler 

  Klinik psikologlar sana yardımcı olabilir 

      İlgileniyorsan lütfen iletişime 



„Wir stärken Stärken“ ist ein Projekt 

des Berufsverbandes der Österreichi-

schen PsychologInnen (BÖP) und wird 

aus Mitteln des Bundesministeriums 

für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz gefördert.  

Das Projekt „Wir stärken Stärken“ bietet in 

Zusammenarbeit mit erfahrenen Klinischen 

PsychologInnen aus dem Berufsverband 

Österreichischer PsychologInnen (BÖP) 

österreichweite psychologische Unterstüt-

zung in der Corona-krise für Kinder und 

Jugendliche an.  
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