
GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie 
 

Adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, parter, 96-500 Sochaczew 

tel.: 46 864 18 50, faks: 46 864 18 01 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, należące do 

właściwości Starosty, z wyjątkiem tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidacji jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw, przepisów 

wykonawczych i zawartych porozumień. Zadania realizowane bezpośrednio przez PCPR można ująć w 

grupy: Opieka nad rodziną i dzieckiem (rodziny zastępcze, placówki, integracja ze środowiskiem); 

rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych; pomoc dla cudzoziemców, prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego; zadania realizowane przez inne jednostki powiatowe a nadzorowane 

merytorycznie przez PCPR (o ile funkcjonują w powiecie). 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
 
Adres ul. Piłsudskiego 51 (wejście od ul. Głowackiego) 96-500 Sochaczew 
Tel./ Faks 046 862 52 19 
adres e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna obejmuje swą opieką dzieci i młodzież z terenu powiatu 
sochaczewskiego. Jest poradnią publiczną — nasze usługi są nieodpłatne, a korzystanie z nich 
jest dobrowolne. W placówce jest zatrudniony zespół doświadczonych specjalistów — psychologów, 
pedagogów, logopedów. Oferujemy rożne formy pomocy dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i 
wychowawców. Pod naszą opieką są dzieci od okresu niemowlęcego do ukończenia edukacji. 
Poradnia czynna jest w godzinach 8.00 — 18.00, a przyjęcia interesantów w godzinach 11.00 — 17.00 
.  
Na spotkanie należy się wcześniej umówić osobiście lub telefonicznie. Nie jest potrzebne skierowanie. 
Dziecko winno przyjść do Poradni wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem.  
Podczas zapisu należy podać numer PESEL dziecka. 

 
Celem Poradni jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, 
młodzieży, a także ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom. 
 
Do zadań Poradni należy między innymi: 
● diagnozowanie  dzieci i młodzieży; 
● udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczna-pedagogicznej; 
● realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą oraz edukacyjną funkcję 
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
dydaktycznych i wychowawczych; 
● organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szczególności w formie: 
  

• indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 
• grup wsparcia; 
• prowadzenia mediacji; 
• interwencji kryzysowej; 
• warsztatów; 
• porad i konsultacji; 
• wykładów i prelekcji; 
• działalności informacyjno-szkoleniowej.    Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: 

psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych. 
Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i 
doradców zawodowych. 



 

W Poradni działają zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie nauczania 
indywidualnego, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
 
96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90 
Tel/Fax: 046 863 14 81 lub 046 863 14 82  
email: mops_sochaczew@poczta.onet.pl 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: 
/MOPSSochaczew/SkrytkaESP 
Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych; 
10) brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo 

wychowawcze; 
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizm lub narkomania; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 


