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O nas

Feniks jest organizacją 
charytatywną, specja-
lizującą się w niesieniu 
pomocy psychologicz-
nej i terapeutycznej, 
jak również w działa-
niach na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej. 

Psychoterapia i counselling (po polsku i angielsku) dla:
• Osób indywidualnych (dorosłych)
•  Par i małżeństw (polskich oraz takich, w których jedna 

z osób jest pochodzenia polskiego)

Najczęściej zgłaszane problemy:
• Zaburzenia nastroju, lęki, fobie
• Zaburzenia psychosomatyczne
•  Trudności adaptacyjne, różnice międzykulturowe
• Konflikty w związkach i w pracy
• Spadek poczucia wartości i pewności siebie
• Stres i wypalenie zawodowe

Terapię proponujemy na zasadzie
•  Standard Service (dobrowolne donacje) dla klientów 

w trudnej sytuacji finansowej oraz 
• Fast Track Service (opłaty)

Ponadto oferujemy:
•  Warsztaty,  treningi, 

grupy rozwoju osobi-
stego, wsparcia i  te-
rapeutyczne.

•  Treningi świadomości 
kulturowej dla organi-
zacji.

•  Wsparcie w rozwo-
ju zawodowym dla 
polskich psycholo-
gów i terapeutów.

•  Możliwość wolontariatu.

Nasze projekty

Leith Conversation Cafés – spotkania konwersacyjne dla 
osób chcących poćwiczyć angielski i poznać nowych lu-
dzi. Odbywają się 3 razy w tygodniu w kawiarniach w ob-
rębie Leith.

Grupa Malucha – grupa dla rodziców, dziadków i opieku-
nów dzieci w wieku 0-2 lata, w McDonald Road Library.

Aktywni 50+ – grupa dla osób dojrzałych oraz ich przy-
jaciół, które chcą zawrzeć nowe znajomości i  spędzić 
ciekawie czas. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie 
w soboty. 

SMART Recovery – grupa wsparcia dla osób uzależnio-
nych oparta na programie SMART Recovery, jedyna taka 
grupa prowadzona po polsku w Edynburgu. Spotkania 
odbywają się co drugi wtorek wieczorem w biurze Fe-
niksa.

Dlatego, że jestem – weekendowa grupa rozwoju osobi-
stego, której celem jest podniesienie samooceny, pew-
ności siebie i poczucia własnej wartości.

Inne projekty:
•  Grupa wsparcia dla kobiet, które doświadczyły prze-

mocy domowej
• Polish Psychologists Networking Group
• Oswoić Depresję
• Polish Women Support Network

www.feniks.org.uk

Zajrzyj na stronę Feniksa, aby dowiedzieć się więcej!
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Founders:

About Us

Feniks (Phoenix) is a 
community health pro-
ject supporting integra-
tion and wellbeing of 
the Central-Eastern Eu-
ropean Community in 
Edinburgh.

We provide Psychotherapy and Counselling (in Polish 
& English) for:
• Individuals (adults)
• Couples (Polish; Polish + other origin)

Most frequently reported issues:
• Mood disorders, anxiety, phobias
• Psychosomatic disorders
• Adaptation difficulties, intercultural differences
• Conflicts in relationships and at work
• Decrease in confidence and self-esteem
• Stress and burnout

We offer Standard Service (by donation) for clients in 
a difficult financial situation and Fast Track Service (fees 
charged). We accept referrals!

We also provide:
•  Workshops, trainin-

gs, personal growth, 
support and thera-
py groups.

•  Projects tackling 
social isolation and 
health inequalities 
affecting the com-
munity. 

•  Cultural awareness 
trainings for organi-
sations.

•  Support in career development for Polish psycho-
logists and therapists (placement opportunities)

• Volunteering opportunities

Our Projects

Leith Conversation Cafés 
– three weekly conver-
sation meetings held 
in cafés of Leith. If you 
would like to meet new 
people and practice En-
glish come to our cafés! 

Toddler Group – Friday group for parents, grandparents 
and carers of the children 0-2 years old, meeting in Mc-
Donald Road Library.

Active 50+ – a group for Polish people over 50 years old 
to meet new people and spend time in an interesting 
way. The group meets fortnightly on Saturdays. 

SMART Recovery – a support group for Polish people 
struggling with addictions. Meets fortnightly on Tues-
days evenings in Feniks’s office.

Because I am – a personal development group (one 
weekend monthly) which aims at boosting confidence, 
self-esteem and creating new patterns in life.

Other projects 
•  Support group for female survivors of domestic 

abuse
• Polish Psychologists Networking Group
• Befriend Depression
• Polish Women Support Network

www.feniks.org.uk

Check our website for more details!


