
  

Nasza wizja 
 

“Wizja Wiltshire Mind jest spolecznosc ktora 

promuje oraz chroni zdrowie psychiczne 

wszystkich ,oraz pomaga ludzia ktorzy 

doswiadczaja zalamania psychicznego i 

depresji z szacunkiem I zrozumieniem. 

 

Potrzeby ludzi z problemami psychologicznymi 

pozwalaja na to aby nasza praca byla potrzebna 

i aby glosy ludzi w potrzebie byly uslyszane , 

szanowane i prowadzily do zmiany. 

Zapewniamy dostep do informacji, wsparcie i 

rozwoj. 

Robimy wszystko co w naszej mocy aby 

zapewnic dobre zdrowie psychiczne naszej 

spolecznosci.” 

 

Koszty Terapii 

 
Wiltshire Mind jest zarejestrowana fundacja i 

zapewnia niskie koszty terapii.  

 

Pierwsze spotkanie jest darmowe. 

 

Cena terapii za kazde kolejne spotkanie to 

pomiedzy £15 - £30 w zaleznosci od sytuacji 

materialnej klienta. Jednakze nie odmowimy 

terapii nikomu kto potrzebuje pomocy ze 

zwgledu na brak srodkow finansowych. Koszty 

beda omawiane na pierwszym spotkaniu.  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Wiltshire Mind

Your Local Mental Health Charity 
Reg. Charity Number: 1113751 

Reg. Company Number: 5498430 
 

 Patron: The Most Honourable the Marquess of Bath                

 
 

       Nasz adres:  
 

        Part 1st/2nd Floor 21/23High Street 
        Melksham 
        Wiltshire 
        SN12 6JY 

 Rowniez w Trowbridge (obecnie w Parafii  
Polskiego Kosciola) 
Kestrel House, 7 Mill Street, Trowbridge, 
Wiltshire, BA14 8BE 

        Internet: www.wiltshiremind.co.uk 
 
        Kontakt: 
 
        Telephone: 01225 706532 (po angieslu) 

 
     Email: counselling@wiltshiremind.co.uk 

 
Telephone: 07500 866 975 (po polsku) 

        Nasi psychoterapeucii pracuja zgodnie z  
        zapisem etycznym BACP               

 

 
 
 

 
Wiltshire Mind 
Polski serwis 

Psychoterapeutyczny  
W Trowbridge 

 

 

  Wiltshire Mind 
 Wiltshire Mind is committed to Minds 

Values and Quality Management Standards 
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 Terapia pomaga w szerokim 

zakresie sytuacji zyciowych, tych z 
przeszlosci oraz tych 

terazniejszych.Terapia pomaga w 
zaglebieniu sie w emocje I uczucia 
aby pomodz zrozumiec zachowanie 
Twoich bliskich oraz Twoje wlasne. 

 
Wspolnie z Psychoterapeuta w 
zaufaniu bedziesz mogl/mogla 

przeanalizowac swoje strategie ktore 
pomagaja Ci przetrwac trudne 
sytuacje zyciowe, stres oraz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Twoja terapia moze skupic sie na 
 “ Tu I Teraz” lub moze pomodz Ci 
zmierzyc sie z demonami Twojej 

przeszlosci lub dziecinstwa. 
Wszystko zalezy od Ciebie. 

Psychoterapeuta bedzie Cie wspieral 
we wszystkim z czym przyjdzie Ci sie 

zmierzyc. 

       WILTSHIRE MIND 
Psychoterapia 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co dalej? 
 

Skontaktoj sie z naszym biurem: 
 

Biuro: 01225 706532 
  

Email: counselling@wiltshiremind.co.uk 
 
lub 07500 866 975 (po polsku) 

 

 

What we offer 
In confidentiality… 

 
 
 

 

 

Help to gain 
a new 

perspective 
on your 

difficulties 

A safe place 
to talk and 

express your 
feelings, 
confront 

change 

Someone to 
listen to you 

in a non 
judgemental 

way Zaloba 
Zlosc 

Zwiazki 
Brak motywacji 

Depresja 
Niepokoj/Strach 

Stres 
Brak wiary w siebie 

Emocje 
 

Emotional distress 
 

Psychoterapia 
oferuje poufne 

spotkania , 
rozmowy w 

twarza w twarz 

Zapewnia efektywna 
wspolprace ktora pomoze 
Ci w Twoich problemach 
,zwlaszcza w trudnych 

chwilach 

Daje szanse 
na zebranie 

sil do 
znalezienia 
najlepszych 
rozwiazan 
zyciowych 
dla Ciebie 
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