Synergia opinie w sieci Internet
Zespół Aspergera - badania
Iwona Garcarz. Zaburzenia wchodzące w skład kategorii. Uogólnionych Zaburzeń Rozwoju (Spektrum Autyzmu).
Autyzm; Zespół Retta; Dziecięce Zaburzenie ...www.treningmozgu.pl
gazeta: Re: Śląsk diagnoza/terapia - Inny Świat - Forum dyskusyjne ...
Iwona Garcarz -Gliwice -polecam. tel. 698851751 ... Rodzinny przewodnik imprezowy. Zastanawiasz się gdzie
pójść z dziećmi?
Iwona Garcarz -Gliwice -polecam. tel. 698851751 Re: Śląsk diagnoza/terapia . a-nie 24.10.12, 18:18 Odpowiedz.
Bardzo bardzo dziękuję i pozdrawiam.
gazeta: Re: trening umiejętności społecznych Gliwice -chę - Inny...iwona-garcarz . Mój syn ją uwielbia i z ochotą
gazeta: Re: Śląsk diagnoza/terapia - Inny Świat - Forum dyskusyjne |...Iwona Garcarz -Gliwice -polecam.
Specjalista w Gliwicach | mutyzm.pl
zespół Aspergera iwona-garcarz .Mój syn ją uwielbia i z ochotą przychodzi na ...www.dzieci.org.pl
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych-Iwona Garcarz z Poradni Psychologicznej "Partner"w Gliwicach. Beata
Stebnicka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Piotr Paczulla z Miejskiego ...www.zszs-gliwice.pl
gazeta: Letnie Warsztaty Terapeutyczne - Inny Świat - Forum... Iwona Garcarz www.treningmozgu.pl/index.php?
s=trenerzy&p=iwona-garcarz ...
Synergia opinie w Panoramie Firm
Serdecznie polecam Synergię. Cały Zespół cechuje duże zaangażowanie i dbałość o każdego pacjenta. Ponadto
Specjaliści Ci wykazują nieskończone ilości empatii i fachowość - zdecydowanie znają się na swojej pracy.
N.S. 2015-08-08
Wizyty w gabinecie Pani Iwony na pewno nie okażą się straconym czasem. Jest to osoba godna zaufania. Polecam
również konsultacje dietetyczne oraz plany żywieniowe uwzględniające stan zdrowia. Profesjonalna i kompleksowa
pomoc, za którą serdecznie dziękuję.
Karolina J 2015-08-08
Serdecznie polecam Synergię. Cały Zespół cechuje duże zaangażowanie i dbałość o każdego pacjenta. Ponadto
Specjaliści Ci wykazują nieskończone ilości empatii i fachowość - zdecydowanie znają się na swojej pracy.
N.S. 2015-08-08
Bardzo polecam Panią Iwonę i Jej Zespół. Fachowa pomoc, zaangażowanie, skuteczne metody, doświadczenie.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z terapii dziecka i pracy z całą rodziną w bardzo trudnych sytuacjach. Żałuję, że nie
trafiliśmy kilka lat wcześniej.
Elżbieta Kuś 2015-07-07
Polecam gabinet Pani Iwony Garcarz, po roku terapii najpierw indywidualnej następnie grupowej nasz syn Krzyś
(mutyzm wybiórczy) zrobił duże postępy. Świetna specjalistka, miła osoba i nie tylko ona lecz wszyscy specjaliści
pracujący w Synergii.
J.K. 2015-06-30

Pani Iwonka Garcarz to specjalista najwyższej klasy i człowiek z sercem na dłoni. Wspaniała osoba, która pomoże,
pocieszy i wesprze dobrym słowem. Dla Pani Iwonki ważne jest każde dziecko. Gorąco polecam.
Ewa Krawczyk 2014-09-26
Pani Garcarz jest świetną specjalistką. Udzieliła mi wielu skutecznych rad, jak postępować z dzieckiem z zespołem
Aspergera. Dodam, że wcześniej psychologowie rozkładali ręcę i mówili, że nie wiedzą, co mi radzić. Dzięki terapii i
udzielonym radom, syn coraz lepiej radzi sobie w kontaktach społecznych, nauczyciele w szkole nie mogą uwierzyć,
że tak bardzo się zmienił. Serdecznie polecam!
2013-08-13
Bardzo dobra specjalistka. Fachowe podejście do problemów mojego dziecka. Serdecznie polecam
J.R. 2013-08-05
Specjalistka godna polecenia. Bardzo duże zaangażowanie ze strony Pani Garcarz oraz miła współpraca
2013-08-02
Specjalistka kompletna Polecam gorąco
2013-03-07
To pierwszy specjalista, który pomógł mojemu synowi. Jestem wdzięczna - dlatego polecam Panią Garcarz.
2013-03-05

