Wykaz podmiotów świadczących pomoc psychologiczną na terenie powiatu legionowskiego
1. Fundacja „PSYCHE”
Strefa Pozytywnych
Myśli
ul. Mała 11, 05-123
Chotomów

Prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych dla
mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w roku 2022
Konsultacje:
•
Psychologa,
•
Psychologa dziecięcego;
•
Psychiatrę,
•
Psychiatrę dziecięcego;
•
Psychoterapeuty,
•
Psychoterapeuty dziecięcego.

2. Polski Czerwony
Krzyż
ul. Mokotowska 14,
Warszawa

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –
telefonicznie
Prowadzenie konsultacji psychologicznych , w szczególności dla dzieci i spotkania indywidualne
młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo
punkt czynny raz w tygodniu
w godzinach 15:00 – 19:00
Konsultacje:
•
Psycholog kliniczny,
•
Pedagog resocjalizacyjny.

1) uzależnienia,
2) fobia społeczna,
3) lęk,
4) depresja,
5) nadmierna agresja,
6) złość,
7) zachowania autodestrukcyjne,
8) zaburzenia odżywiania,
9) trudności w relacjach interpersonalnych,
10) problemy z koncentracją,
11) inne trudności natury egzystencjalnej.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –
Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego
interdyscyplinarną pomoc i poradnictwo dla mieszkańców i ich rodzin,
w szczególności w zakresie problemów uzależnienia od alkoholu i
innych środków odurzających, przemocy i wsparcia w sprawowaniu
przez rodziców funkcji opiekuńczo – wychowawczych – „Pomoc na
czas 2020 – 2022”

1) uzależnienia,
2) profilaktyka uzależnień,
3) współuzależnienia.

Punkt Pomocy
PsychologicznoPedagogicznej w
siedzibie Oddziału
Rejonowego PCK w
Legionowie przy ul.
Sobieskiego 21
3. Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej
ul. Kawęczyńska 49,
Warszawa
Punkt konsultacyjny
przy ul. Aleja 3 Maja
24 w Legionowie

Konsultacje:
•
psychoterapeuta,
•
psycholog,
•
prawnik

4. Fundacja Pasja Życia
ul. Strużańska 2B;
05-120 Legionowo

Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc
psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie
terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób
uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich
rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie.

stacjonarnie,
w Poradni Zdrowia Psychicznego
EDUCATIO Sp. z o. o.
ul. Tęczowa 5A
05-123 Chotomów
przez 6 dni w tygodniu
od poniedziałku do piątku 9:00-21:00
soboty: 9:00 – 16:00
zapisy telefoniczne pod numerem
505-685-454

spotkania indywidualne dla osób
uzależnionych i ich rodzin i grupowe
(mityngi AA)
tel 22 784 09 71 lub 786 813 721
(kontakt i zapisy tylko w godzinach
dyżurów)
psychoterapeuta:
poniedziałki: 13:00 -17:00
środy: 8:00 – 16:30
psycholog:
wtorki: 12:00 – 16:00
15:00 – 19:00
prawnik:
poniedziałki i wtorki 18:00 – 21:00
509 432 492
fundacja@pasjazycia.org

1)

uzależnienia: alkohol, dopalacze, narkotyki,
hazard, multimedia.
2) fobia społeczna,
3) lęk,
4) depresja,
5) nadmierna agresja,
6) złość,
7) zachowania autodestrukcyjne,
8) zaburzenia odżywiania,
9) trudności w relacjach interpersonalnych,
10) problemy z koncentracją.
11) inne trudności natury egzystencjalnej.

Specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny
psychoterapeuta poznawczo – behawioralny,
psychoterapeuta w nurcie systemowym, psychologsocjoterapeuta, specjalista w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Wykaz ośrodków wsparcia udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie
1.

Dom Samotnej Matki i Dziecka
prowadzony przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi
Panny z Gandino

ul. Schabowskiego 4
05-120 Legionowo

22 774 01 88
572 444 433
dommind.urszulanki@gmail.com

2.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

ul. POW 20
05-120 Legionowo

22 793 03 88

Instytucje i podmioty świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym m.in. punkty konsultacyjne udzielające wsparcia osobom i rodzinom
dotkniętym przemocą w rodzinie, ośrodki wsparcia świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym domy dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie)
Punkt Pomocy Dziecku i
Rodzinie

ul. Podleśna 4
05-126 Nieporęt

790 304 341

Punkt KonsultacyjnoInformacyjny

ul. Izabelińska 8 Stanisławów
Pierwszy
05-126 Nieporęt
(budynek przy Parafii – wejście z
lewej strony budynku)

606 353 263

Działalność Punktu skierowana jest na udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, sprawiającym
trudności wychowawcze w domu i szkole oraz rodzicom, mającym problemy z
Punkt Profilaktyki, Pomocy wychowywaniem dzieci. Punkt ściśle współpracuje ze szkołami gminnymi – dyrektorami,
pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i
Dziecku i Rodzinie jest
Ośrodkiem Zdrowia. Prowadzi m.in. profilaktykę dla dzieci i młodzieży, terapię indywidualną,
czynny poniedziałki w
godz. 18-20, środy w godz. terapię rodzinną, zajęcia edukacyjne dla rodziców. Pomocy w Punkcie udziela pedagog
specjalny, socjoterapeuta, specjalista terapii indywidualnej i rodzinnej.
17-20.

środy w godz. 12-18
Przyjmuje w nim certyfikowany specjalista terapii uzależnień; pedagog resocjalizacyjny.

Organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
ul. Mała 11, 05-123
Konsultacje psychiatryczne,
1. Fundacja Psyche
Chotomów
psychologiczne
2.

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS

ul. Orląt Lwowskich 8
05-120 Legionowo

Działalność w zakresie:
- prowadzenia świetlicy;
- organizowania festynów rodzinnych;
- organizowania wycieczek krajowych i
zagranicznych;

512 895 218
22 772 82 55

- prowadzenia porad prawnych i
psychologicznych;
- organizowania zawodów sportowych;
- organizowania pomocy osobom
starszym, chorym, niepełnosprawnym
i wiele innych.

3.

Stowarzyszenie LEPSZE DZIŚ

Ul Chrobrego 50B
05-120 Legionowo
Arena Legionowo
pok. 45

Wtorek - grupa wsparcia dla osób
uzależnionych. Konsultacje po
uzgodnieniu tel. w wybranym terminie,
prowadzone przez Specjalistę w zakresie
Interwencji Kryzysowej i Pomocy
Psychologicznej oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i pracy ze Sprawcą.
w godz. 18:00-20:00
czwartek – grupa wsparcia dla osób
współuzależnionych i doświadczających
przemocy w godz. 18:00 – 20:00

Konsultacje prowadzone są przez Konsultanta – specjalistę
interwencji kryzysowych i pomocy psychologicznej
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i współpracy ze sprawcą.
(uczestnictwo w grupie po rozmowie konsultacyjnej)
Kontakt: 500-442-903

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w powiecie legionowskim
1.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

ul. Jagiellońska 69
05-120 Legionowo

Poradnia wykonuje bezpłatne badania diagnostyczne oraz
wydaje opinie i orzeczenia dla potrzeb edukacji, wszystkim
dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół i przedszkoli
mających siedzibę w rejonie działania placówki.
Poradnia wydaje:

•

•

(22) 774-38-14,
(22) 766-16-99
poradnia@ppplegionowo.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 8.00 – 17.00

opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
piątek 8.00 - 16.00
dziecka (WWRD) dzieciom od momentu
rozpoznania niepełnosprawności do rozpoczęcia
nauki w szkole.
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
niepełnosprawnym:

- niesłyszącym i słabosłyszącym
- niewidzącym i słabowidzącym
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz
umiarkowanym lub znacznym

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnością sprzężoną
oraz dla uczniów (od momentu rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej) niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym;

•

•

•

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno –
wychowawczych dla dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim w wieku od 3 do 25 lat;
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły;
orzeczenia
o
potrzebie
indywidualnego
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Wykaz Zespołów Interdyscyplinarnych w powiecie legionowskim:
1

Zespół Interdyscyplinarny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo
tel. 22 774 08 66
sekretariat@opslegionowo.pl

2

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel. 22 506-61-72
zi@jablonna.pl

3

Zespół Interdyscyplinarny
gminy Nieporęt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nieporęcie
ul. Plac Wolności 2A, 05-126 Nieporęt
tel. 22 490 43 31
gopsnieporet@wp.pl

4

Zespół Interdyscyplinarny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku
ul. Kościuszki 15, 05-140 Serock

Zakres w szczególności:
1) przyjmowanie wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”;
2) powoływanie Grup Roboczych i współpraca w zakresie rozwiązywania
problemu przemocy w rodzinie;
3) inne zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

22 782 71 39
socjalni@ops.serock.pl
5

Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku
Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Al. Solidarności 25, 05-135 Wieliszewie
22 782 85 22
pomoc@wieliszew.pl

