
Organizacje oraz  instytucje działające                                                                                                                              

na rzecz rodziny, dzieci , młodzieży, nauczycieli 
 

 

Nazwa organizacji/instytucji Adres/ 

nazwa ulicy,  

kod pocztowy 

Dane do kontaktu/ 

nr telefonu/ 

e-mail/ 

strona www 

Realizacja zadań/zakres i formy pomocy udzielanej 

uczniom, ich rodzicom/prawnym 

opiekunom/nauczycielom/specjalistom szkolnym 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. 

 

ul. Mendego 3,  

44-300 Wodzisław Śl. 

 

tel.: 032 4561993 

e-mail: ppp-wodzislaw@wp.pl 

www.poradnia.wodzislaw.pl 

 

Formy wsparcia udzielane rodzicom: 

                                                                      

-dostarczanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych 

dziecka,                                                                            

 -prowadzenie diagnozy psychologicznej, 

pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej i SI 

dzieci,    

-informowanie o zaburzeniach, ich przyczynach, 

przebiegu, ewentualnych następstwach, a także  

o procesie terapii i ich własnym w nim udziale,   

-realizowanie na terenie ośrodka  terapii pedagogicznej, 

psychologicznej , logopedycznej, rodzinnej, zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych,                                         

-wspieranie rodziców w procesie   wychowawczym  

poprzez organizację warsztatów, prelekcji dla 

rodziców,   

- prowadzenie konsultacji  związanych z wyborem 

dalszej drogi edukacyjno zawodowej dziecka. 

                               

Formy pomocy udzielanej dziecku:    

-poradnia uruchomiła telefon wsparcia dla uczniów w  

każdy wtorek i czwartek w godzinach 16.00 – 18.00 

pod numerem  456-15-59 dyżuruje  psycholog lub 

pedagog,             

-organizowanie  warsztatów , realizacja  programów 

mailto:ppp-wodzislaw@wp.pl
http://www.poradnia.wodzislaw.pl/


wspierających rozwój ucznia,     

-organizowanie prelekcji i indywidualnych porad 

edukacyjno-zawodowych dla uczniów.   

                               

Formy wsparcia udzielane nauczycielom:       

-organizowanie konsultacji z nauczycielami na terenie 

placówki,                                                                

-prowadzenie warsztatów i prelekcji dla nauczycieli/ 

specjalistów  z zakresu zaburzeń dzieci oraz trudności 

wychowawczych  

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gorzycach 

ul. Raciborska 27, 44-

350 Gorzyce  

 

Tel.: 03245 11 671,  

 032 45 14 444 

e-mail:poczta@opsgorzyce.pl  

www.opsgorzyce.pl 

 

Formy wsparcia udzielane rodzicom, dzieciom, 

nauczycielom: 

-umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężyć  

trudną  sytuację  życiowe, których nie są one  

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwość 

realizowanie  zadań z zakresu pomocy społecznej 

pieniężnie i niepieniężne (dożywianie dzieci szkolnych, 

przedszkolnych) 

 -prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie (Niebieska Karta, zespoly 

interdyscyplinarne) 

 -udzielania oparcia społecznego wynikającego z 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

 -realizacja zdań przewidzianych w ustawie o 

wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, narkomanii 

 

Na terenie ośrodka działa również  Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Gminie Gorzyce, które ma na 

celu przeciwdziałać uzależnieniom i przemocy w 

rodzinie.  

mailto:poczta@opsgorzyce.pl
http://www.opsgorzyce.pl/
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Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 

ul. Wałowa 30 

44-300 Wodzisław Śl 

 

tel: 032 455 14 30 

tel./fax: 032 454 71 06 

e-

mail: pcpr_wodz@poczta.onet.

pl 

www.pcpr-wodzislaw.pl 

Formy wsparcia udzielane rodzicom, dzieciom, 

nauczycielom: 

-obięcie pomocą rodziny zastępczej 

Powiatowy Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w 

Wodzisławiu Śl. 

  

 

ul. Wałowa 30  

44-350 Wodzisław Śl. 

tel.: 032 455 60 32 

e-mail:psow@neostrada.pl 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia świadczy usługi na 

rzecz ofiar przemocy w rodzinie. 

-udziela całodobowej pomocy ofiarom przemocy w 

rodzinie. 

-bezpłatnie udziela: konsultacji prawnych w zakresie 

przemocy w rodzinie,, psychologiczno-

pedagogicznych. 

- ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą 

stosującą przemoc, 

- rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy, opracowanie 

planu pracy 

·   -udzielanie poradnictwa psychologicznego, 

pedagogicznego, socjalnego, prawnego, 

-prowadzenie grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla 

ofiar przemocy w rodzinie, 

-konsultacje wychowawcze. 

 

Komisariat Policji w Gorzycach  

 

ul. Czyżowicka 4 

44-362 Rogów 

tel. 47 85 555 10 Współne działania: 

-spotkania  z predstawicielami Policji, pogadanki w 

oddziałach przedszkolnych i szkole na temat 

bezpieczeństwa, 

- monitorowanie zagrożeń (egzamin ósmoklasisty, 

utrudnienia drogowe) 

Komenda Powiatowa Policji w 

Wodzisławiu Śl. 

ul. Kokoszycka 180b 

44-313 Wodzisław Śl. 

tel. 032 4537200 

 e-mail: 

Formy współdziałania: 

- prelekcje , pogadanki dotyczące tematyki 

mailto:pcpr_wodz@poczta.onet.pl
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 dyzurny@wodzislaw.ka.policja

.gov.pl 

www.wodzislaw-

slaski.policja.gov.p 

bezpiecznego zachowania, cyberprzemocy, uzależnień, 

odpowiedzialności nieletnich 

 - wspieranie nauczycieli w realizacji edukacji 

bezpieczeństwa  

Świetlica Profilaktyczno-

Wychowawcza w Gorzyczkach 

ul. Leśna 36 

44-350 Gorzyce 

tel.: 32 4514058 

e-mail:spw@gorzyce.pl 

  

 

Formy współdziałania: 

- zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej 

oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, oraz 

wymagających wsparcia w sytuacjach kryzysu w 

rodzinie. 

Nauczyciele mają możliwość konsultacji z asystentami 

rodziny , co pozwala opracować działania pomocowe 

wspierające rodzinę i dziecko. 

 

Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śl. 

ul. Osiedle 1 Maja 16A 

44-304 Wodzisław Śl. 

tel.:32 7293242 

e-mail: 

sekretariat@podn.wodzislaw.pl 

www.podn.wodzislaw.pl 

Formy współdziałania: 

- organizacja różnorodnych szkoleń , konsultacji dla 

nauczycieli mających wspierać rodziców i uczniów, 

- realizacja współnych projektów i przedsięwzięć 

Udostępnienie telefonów: 

 

Policyjny telefon zaufania: 

tel. 0-800-120-226 

 

Telefon zaufania NIEBIESKA 

LINIA 0-801 120 02 

Pomoc dzieciom i dorosłym doznającycm przyemocy 

Telefon Zaufania dla Dzieci i 

Młodzieży116111 

Telefon wspierający dzieci i młodzież w trudnych 

sytuacjach 

Telefon dla rodziców i 

nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 800 100 

100 

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla 

rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i 

informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy 

psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i 

trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, 

cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi 

technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z 

substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony 

nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 
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Telefon Zaufania dla Osób 

Dorosłych w Kryzysie 

Emocjonalnym 116 123 

Telefon jest kierowany jest do osób dorosłych 

w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i 

porady psychologicznej, rodziców potrzebujących 

wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób 

niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna udziela 

pomocy psychologicznej osobom doświadczającym 

kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z 

powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.  

Dziecięcy telefon zaufania 

Rzecznika Praw Dziecka 800 

121 212 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży do Rzecznika 

Prw Dziecka 


