WYKAZ INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ
NA TERENIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 28 74
tel./fax 44 633 06 54

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie
Punkt terapeutyczny w Zelowie
ul. Żeromskiego 21
tel. 44 634 32 82

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Czapliniecka 66
97-400 Bełchatów
tel. 44 739 48 07
email: pcpr@powiat-belchatowski.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
(44) 733 5 45
pcpr@powiat-belchatowski.pl
(Porady/konsultacje specjalistów)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie - Ośrodek Pomocy Dzieciom i
Rodzinie
os. Okrzei 1a
44 632 22 29
mopsbelchatow@mopsbelchatow.pl
MOPS w Bełchatowie prowadzi Grupę radzenia sobie z przemocą w rodzinie "Azymut".
Grupa oferuje wsparcie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, zapewnia
bezpieczeństwo i anonimowość oraz pomaga: odzyskać kontrolę nad własnym życiem,
uwolnić się od skutków urazu, odbudować prawidłowe relacje z innymi ludźmi.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie
ul. Dąbrowskiego 2
44 635 28 88
55 347 567
zpp@mopsbelchatow.pl
Główne zadania Zespołu to: planowanie, realizacja i monitorowanie działań wynikających z
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie. Ponadto ,koordynowanie działań z zakresu procedury "Niebieskie Karty",
prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego i grup
roboczych oraz sporządzanie analiz i sprawozdań z ich działalności. Organizacja i
uczestnictwo w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny,
współpraca z instytucjami prowadzącymi działania na rzecz osób doznających przemocy w
rodzinie i stosujących przemoc, jak również podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie
ul. Dąbrowskiego 2
Tel: 44 635 28 83
pracasocjalna@mopsbelchatow.pl
Osoby, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych mają możliwość skorzystania z bezpłatnej specjalistycznej pomocy
oferowanej w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego.

Punkt Konsultacyjny KARAN prowadzony przez
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
ul. Paderewskiego 7
692 677 443
karan@karan.pl
Stowarzyszenie KARAN jest organizacją pożytku publicznego, którego głównym celem jest:
ograniczenie rozprzestrzeniania się patologii społecznych, w tym zwalczanie uzależnień,
przestępczości, przemocy skierowanej ku dzieciom, korekcja i kompensacja braków
emocjonalnych, osobowościowych i fizycznych związanych z sytuacją społeczną dzieci i
młodzieży, promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom, rehabilitacja i resocjalizacja
osób uzależnionych, edukacja w zakresie profilaktyki osób uzależnionych.

Poradnia Życia Rodzinnego działająca
w ramach Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Łódzkiej
oddział w Bełchatowie
os. 1 Maja 4a
44 633 8 88
srk@dolsat.pl
Specjalistyczna pomoc skierowana przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych chorobą
alkoholową i narkomanią, będących w trudnej sytuacji życiowej, niejednokrotnie
doświadczających przemocy. Poradnia pomaga w rozwiązywaniu problemów osobistych,
trudnościach wychowawczych, pielęgnowaniu więzi w rodzinie, odpowiedzialnego
rodzicielstwa. Świadczy również bezpłatne poradnictwo prawne.
W ramach Poradni funkcjonuje Katolicki Telefon Zaufania pod nr tel.
44 633 8 88 (czynny w godzinach przyjęć specjalistów).

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie.
ul. Żeromskiego 28
97-425 Zelów
446342498
umzelow@zelow.pl
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:
- konsultacje,
- porady,
- wsparcie psychologiczne,prawne, socjalne i pedagogiczne,
- rozmowy psychoedukacjne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
ul. 3 Maja 6
gopsszczercow@onet.pl
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii
ul. Energetyków 10
97-400 Bełchatów
tel. 572 993 949
e-mail : tpnmost@wp.pl
Punkt informacyjno - konsultacujny Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii współfinansowany jest
przez Miasto Bełchatów. W związku z tym, iż oferta większości instytucji i organizacji, zajmujących się
problemem uzależnień w naszym mieście, adresowana jest do osób dorosłych, Bełchatowskie Centrum
Profilaktyki i Terapii w swojej ofercie uwzględnia przede wszystkim wsparcie dla dzieci i młodzieży.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej i
terapeutycznej w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem od narkotyków i tzw. „dopalaczy”, trudności
wychowawczych i kryzysów życiowych.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna MEDIUS
97-400 Bełchatów, ul. Energetyków 12
tel. 733 038 584
e-mail: poczta@poradniamedius.pl ; szkolenia@poradniamedius.pl
Filia Poradnia Tęczowa
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14
(budynek OCEAN)
97-400 Bełchatów
tel. kom.: +48 531-487-061

Instytut Zdrowia Psychicznego „Wolmed”,
ul. Opalowa 9 w Bełchatowie.
Zapisy pod numerami tel.:
44/633-78-99 lub 721-022-622 (g. 8-16).

