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Wykaz instytucji wspierających pracę szkoły 

 

Nazwa instytucji Adres Kontakt Zakres współpracy 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Zgierz, ul. Długa 

89/91 

42 718 31 79 Funkcjonują one na terenie całego kraju i obejmują swym działaniem 

dzieci i młodzież w wieku od 0-19 lat, ich rodziców, opiekunów oraz 

nauczycieli i wychowawców.  

Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozę, konsultację, terapię, 

psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje i interwencje  

w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną. 

Wykonywanie wymienionych zadań przez poradnię opiera się na 

współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz innymi poradniami 

specjalistycznymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 

Ważnym zadaniem poradni, jest orzekanie w sprawie kształcenia 

specjalnego oraz w sprawach indywidualnego nauczania. 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Zgierz, ul. Długa 

56 

 

 

42 716 42 13 Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej usługowej. Szeroko 

rozumiana praca socjalna. Obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Poradnictwo psychologiczne i prawne w tym dla 

ofiar przemocy. Praca z rodziną z problemem przemocy - praca  

w grupach roboczych. 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Zgierz, ul. 

Łęczycka 4 

  

42 716 65 53 O pomoc z GOPS mogą ubiegać się osoby i rodziny, znajdujące się  

w trudnej sytuacji finansowej, które nie są w stanie jej pokonać 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Prawo do 

świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny spełniające kryteria 

ustawy o pomocy społecznej. 

Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest również kompletowanie 

dokumentacji i kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej; 

współpraca z organizacjami społecznymi. Ośrodek ma prawo kierowania 

osób do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności. 
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Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 

 

 

Zgierz, ul. 

Parzęczewska 35 

42 714 42 29 

42 714 42 92 

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się: 

 diagnostyką lekarską, 

 poradnictwem psychiatrycznym, 

 diagnostyką psychologiczną, 

 poradnictwem psychologicznym, 

 psychoterapią indywidualną, 

 psychoedukacją, 

 działaniami profilaktycznymi, 

 udzielaniem indywidualnych świadczeń profilaktyczno-

leczniczych w ramach opieki ambulatoryjnej, 

 udzielaniem świadczeń konsultacyjnych, 

 orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy, 

Miejski Zespół Przychodni 

Rejonowych (psychiatra 

dziecięcy) 

Zgierz, ul. 

Fijałkowskiego 2 

42 716 41 61 Psychiatra dziecięcy 

Ośrodek Wczesnej 

Interwencji 

  

Zgierz, ul. Długa 

62 

42 717 47 11 Adresatami wczesnej, kompleksowej, wielospecjalistycznej, 

skoordynowanej i ciągłej pomocy są dzieci od urodzenia do siódmego 

roku życia:  

- zagrożone nieprawidłowym rozwojem, z grupy wysokiego ryzyka 

ciążowo-porodowego,  

- opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub upośledzone umysłowo, 

również ze sprzężonymi kalectwami, zaburzeniami i chorobami, m.in.  

z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, epilepsją.  

Rodzice również otrzymują pomoc. 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

Zgierz, ul. Sadowa 

6A   

42 719 06 33 - wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo wychowawczych  

w Powiecie Zgierskim -wydawanie decyzji do domów pomocy 

społecznej  

- obsługa rodzin zastępczych (prowadzenie dokumentacji, wypłacanie 

zasiłków) -wypłacanie świadczeń dla wychowanków opuszczających 

placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze -pomoc dla 

usamodzielniających wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych  
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- obsługa niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej (turnusy 

rehabilitacyjne, likwidacja barier funkcjonalnych)  

- pomoc dla Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej  

specjalistyczne poradnictwo, prowadzenie szkoleń i doskonalenia 

zawodowego dla kadr pomocy społecznej  

- opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych  

- poradnictwo Prawne i psychologiczne, 

- interwencja kryzysowa 

Ośrodek Wspierania Rodziny 

  

Zgierz, ul. Długa 

89/91 

42 718 31 79 Przeznaczony jest dla osób mających różne problemy emocjonalne, 

trudną sytuację rodzinną, przeżywających kryzysy osobiste, problemy 

wychowawcze. 

Ośrodek niesie pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, 

pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów, 

udzielaniu wsparcia wychowawczego. 

Ośrodek prowadzi (bezpłatnie): diagnozę problemu, motywowanie do 

zmiany, wspólne tworzenie programu pomocy, interwencję kryzysową, 

konsultacje psychologiczne i wychowawcze. 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

– Alkoholowych 

 

 

Zgierz, ul. Ks. 

Jerzego 

Popiełuszki 3a p. 6 

42 714 31 75 Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii. 

Prowadzenie działań zmierzających do orzeczenie o obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. Udział w pracach zespołu 

interdyscyplinarnego i grup roboczych. Inicjowanie działań 

profilaktycznych 

Poradnia Psychiatryczno – 

Psychologiczna ,,Psyche” 

 

Łódź, ul. 

Żeromskiego 51 
  
  
  
  
  
  
  

 

42 234 33 00 

501 21 00 88 

W ramach poradni dla dzieci i młodzieży prowadzona jest ocena rozwoju 

dziecka, diagnostyka i leczenie zaburzeń typowych dla wieku 

rozwojowego: 

- zaburzeń emocjonalnych 

- zaburzeń zachowania z agresją 

- zaburzeń lękowych, fobii 

- autyzmu 

- depresji 

- zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych 
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 - tików 

- moczenia nocnego 

- zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD) 

- zaburzeń psychotycznych 

Stowarzyszenie Abstynentów 

„Stop” 

Punkt konsultacyjny dla 

dzieci i młodzieży 

zagrożonych narkomanią  

i ich rodziców 

 

Zgierz, ul. 3 Maja 

69a (na parterze w 

dawnym budynku 

hotelu „Boruty”)  

 

42 716 67 93  

 

Dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych Klub 

organizuje cotygodniowe mityngi i spotkania oraz okazjonalne koncerty  

i wakacyjne obozy terapeutyczne. 

Terapia grupowa i indywidualna dla osób z problemem alkoholowym  

i ich rodzin, bezpłatne porady i pomoc w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii (porady, konsultacje, wstępna diagnoza i terapia), porady 

telefoniczne, zajęcia integracyjne. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. 

Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią  

i ich rodziców 

e-mail: narkomania.stop@op.pl   

www: www.narkomaniastop.friko.pl  

Punkt konsultacyjny dla rodzin z problemem 

alkoholowym http://www.krajowarada.pl/stowarzyszenia.php   

SP ZOZ Poradnia 

Uzależnień Lekowych 

 

 

91-408 Łódź, 

ul. Pomorska 54 

 

42 633-15-30 Przyjmowani pacjenci od 16 roku życia 

• poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych 

• poradnictwo dla osób używających 

narkotyków (nieuzależnionych) 

• poradnictwo dla osób uzależnionych od 

narkotyków 

• psychoterapia indywidualna dla osób 

uzależnionych od narkotyków 

• psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzależnionych 

• psychoterapia indywidualna dla osób 

używających narkotyków (nieuzależnionych) 

mailto:narkomania.stop@op.pl
http://www.narkomaniastop.friko.pl/
http://www.krajowarada.pl/stowarzyszenia.php
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• psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków 

• psychoterapia grupowa dla osób używających 

narkotyków (nieuzależnionych) 

• psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależnionych 

• możliwość testowania na metabolity narkotyków w moczu – płatnie 

• konsultacje lekarskie 

• placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych  

i ośrodków rehabilitacyjnych   

Profilaktyczno -  rozwojowy 

Ośrodek Młodzieży i Dzieci 

„PROM” 

 

 

 

 

 

  

90-252 Łódź, 

ul. Jaracza 40 

 

42 630-03-73 

42 630-21-54 

awitprom@polbox.com  

www.prom.prv.pl  

• poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych 

• poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych) 

• poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków 

• psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków 

• psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych 

• psychoterapia indywidualna dla osób używających narkotyków 

(nieuzależnionych) 

• psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków   

• psychoterapia grupowa dla osób używających narkotyków 

(nieuzależnionych) 

• konsultacje lekarskie 

• konsultacje prawne 

• grupa Anonimowych Narkomanów 

Telefon zaufania: 0901-14-00-68 

Towarzystwo Rodzin  

i Przyjaciół Dzieci 

Uzależnionych „Powrót z U” 

– Oddział w Łodzi 

Towarzystwo Rodzin  

i Przyjaciół Dzieci 

Uzależnionych „Powrót z U” 

- Oddział w Łodzi 

Misja 

 

 

Łódź, ul. 

Więckowskiego 13 

 

42 630 41 63 

42 632 50 69 

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od narkotyków  

i profilaktyka uzależnień. 

Prowadzone działania 

1. Grupy samopomocowe 

2. Grupy terapeutyczne 

3. Terapia indywidualna 

4. Konsultacje medyczne i psychiatryczne 

5. Warsztaty dla rodziców z profilatktyki uzależnień 

6. Warsztaty dla pedagogów 

7. Prelekcje i wykłady na temat uzależnień 

mailto:awitprom@polbox.com
http://www.prom.prv.pl/
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Miejski Ośrodek Profilaktyki 

i Terapii dla dzieci  

i młodzieży zagrożonej 

narkomanią 

  

 

Łódź, ul.  

Niciarniana 41,  

 

Łódź, ul.  

Piotrkowska 67 

 

42 676 16 61 

 

42 632 75 40 

Przyjmowane są osoby w wieku do 24 lat 

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych 

• Poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych) 

• Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków 

• Psychoterapia indywidualna  dla osób uzależnionych od narkotyków 

• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych od 

narkotyków 

• Psychoterapia indywidualna dla osób używających narkotyków 

(nieuzależnionych) 

• Psychoterapia grupowa dla młodzieży  zagrożonej uzależnieniem od 

narkotyków 

• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków 

• Psychoterapia  grupowa dla osób używających narkotyków 

(nieuzależnionych) 

• Konsultacje lekarskie 

• Telefon zaufania (042) 6327540 czynny w godzinach pracy placówki 

• Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych   

i ośrodków rehabilitacyjnych    

Miejski Ośrodek Profilaktyki 

i Terapii Uzależnień 

poradnia/przychodnia terapii 

uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 

Punkt Konsultacyjny 

“MONAR” 

   

Łódź, ul. 

Niciarniana 41 

 

90-422 Łódź, 

ul. Piotrkowska 67 

 

42 676 1818  

 

 

 

tel.  (042) 632-75-40 

fax: (042) 632-75-40 

 

Placówka przyjmuje osoby w każdym wieku 

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych 

• Poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych) 

• Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków   

• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków 

• Psychoterapia indywidualna dla osób używających narkotyków 

(nieuzależnionych) 

• Konsultacje lekarskie 

• W placówce można odpłatnie wykonać narkotyków w organizmie 

• Telefon zaufania (042) 6327542 czynny w godzinach pracy placówki 

• Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych 

Centrum Profilaktyki 

i Terapii Uzależnień PTZN  

w Łodzi 

91-432 Łódź, 

ul. Piotrkowska 

107 

691-881-787 

fax: (042) 675-74-03 

Pacjenci przyjmowani bez ograniczeń wiekowych 

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych 

• Poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych) 

• Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków  
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  • Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków 

• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych 

• Psychoterapia indywidualna dla osób używających narkotyków 

(nieuzależnionych) 

• Konsultacje lekarskie 

• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 

narkotyków 

• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków 

• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależnionych 

• Psychoterapia grupowa dla osób używających narkotyków 

(nieuzależnionych) 

• Programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych 

• Możliwość wykonania testu na obecność metabolitu narkotyku  

w moczu – bezpłatnie 

• Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych  

i ośrodków rehabilitacyjnych 

• Dodatkowo – pod tym samym adresem Poradnia Konsultacyjna 

Ośrodka Osób z Podwójną Diagnozą   

Punkt Konsultacyjny 

Fundacji ARKA 

  

 

90-552 Łódź, 

ul. Kopernika 37 

fundarka@polbox.

com.pl  

42 637-55-59 

fax: (042) 637-55-59 

Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych 

• Poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych) 

• Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków 

• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków 

• Psychoterapia indywidualna dla osób używających narkotyków 

(nieuzależnionych) 

• Program pracowników ulicznych 

• Testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu – płatnie 

• Grupa Anonimowych Narkomanów 

• Placówka wystawia skierowania do ośrodków rehabilitacyjnych oraz 

oddziałów detoksykacyjnych 

Poradnia Leczenia 

Uzależnień i Dzienny 

Oddział Leczenia Uzależnień 

95-100 Zgierz, 

Parzęczewska 35 

Kierownik: 42 714 45 

28 

Gabinet Psychologa: 

42 714 45 27 

Opieką objęte są osoby dorosłe: 

 uzależnione od alkoholu 

 pijące szkodliwie 

 współuzależnione 

mailto:fundarka@polbox.com.pl
mailto:fundarka@polbox.com.pl
tel:0048427144528
tel:0048427144528
tel:0048427144527
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 Sekretariat: 42 714 45 

29 

42 714 45 00 centrala 

 z podwójną  diagnozą 

 uzależnieniem mieszanym 

Grupa AA „Marysieńka” 

 

Grupa AA „u Marcina” 

Zgierz, ul. 3 Maja 

69a 

 

Zgierz, ul. 

Spacerowa 2 

42 716 67 93 

 

42 716 59 94 

 

Sąd Rejonowy III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich 

 

Zgierz, ul. 

Sokołowska 6  

42 715 75 00 Wydział III Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego; rozpoznaje również sprawy z Ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.  

o demoralizację,  czyny karalne. 

II Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej 

do wykonywania orzeczeń w 

sprawach rodzinnych i 

nieletnich 

 

  

 

 

Zgierz, ul. 

Sokołowska 6 

Sekretariat Zespołu  

42 715 76 30 
 

 

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń 

sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd  

w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują 

przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę 

rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. 

Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach  

o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej 

pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach 

rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady 

środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym  

i wykonawczym. 

Prokuratura Rejonowa  

 

Zgierz, ul. Łódzka 

20 

42 716 16 76 

42 716 11 37 

 

Komenda Powiatowa Policji 

 

 

 

 

Sekcja ds. Nieletnich  

i Patologi 

Zgierz 

Długa 58/60 

42 714 22 00 

42 714 22 32/33 - Rewir 

Dzielnicowych 

42 7142213 sekretariat 

Zespół ds. Nieletnich  

i Patologii 

Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, 

prowadzenie postępowań z zakresu przestępstw w tym dotyczących 

przemocy w rodzinie, Praca w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach 

roboczych. 

Sekcja do spraw Nieletnich i Patologii realizuje zadania Komendy  

w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i demoralizacji 

nieletnich, a także przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. 

tel:0048427144529
tel:0048427144529


9 
 

  42 714 22 17, 42 714 22 

73,  

42 714 22 59  

Liga Kobiet Polskich 

 

Zgierz, ul. Jana 

Pawła II 19 

500 252 006 Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i prawne dla ofiar przemocy 

Ośrodek Pomocy w Nauce 

dla dzieci 

Zgierz, ul. 

Skłodowskiej-

Curie 5 

42 716 27 65 Zajęcia z dziećmi prowadzą nauczyciele czynni zawodowo i emeryci 

oraz studenci, którzy chętnie pomagają z: jęz. polskiego, angielskiego, 

niemieckiego, francuskiego, matematyki, chemii, nauczania 

początkowego, geografii, fizyki, biologii, historii z zakresu szkoły 

podstawowej, gimnazjum i średniej. 

Fundacja „ARKA” 

Punkt konsultacyjny dla osób 

i dla rodzin osób 

zażywających narkotyki 

Zgierz, ul.  

Narutowicza 12 

42 717 10 96  

Świetlica Środowiskowa 

"Przystań" 

Zgierz, ul. 

Narutowicza 10 

42 717 10 96 Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat. Pomoc  

w odrabianiu lekcji, zajęcia w formie treningów np. przygotowanie 

prostego posiłku, kanapek, sałatek. Zajęcia plastyczne, teatralne, 

sportowe. 

Zajęcia z obszaru profilaktyki uzależnień. 

 

Oddziały/Pododdziały detoksykacyjne 

 

Nazwa instytucji Adres Kontakt Zakres współpracy 

Instytut Medycyny Pracy 

Klinika Ostrych Zatruć 

 

 

Łódź, ul. Św. Teresy 8 

 

tel./fax: (042) 631-47-53 

zbicko@imp.lodz.pl  

www.imp.lodz.pl  

Placówka przyjmuje pacjentów w przypadku 

ostrych zatruć od środków psychoaktywnych – 

zagrażających życiu 

• Placówka przyjmuje osoby w wieku od 14 lat 

• Przyjmowani są pacjenci uzależnieni od: 

środków pobudzających, substancji wziewnych, 

halucynogennych, opiatów 

mailto:zbicko@imp.lodz.pl
http://www.imp.lodz.pl/
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• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych 

• Poradnictwo dla osób uzależnionych 

 

Placówki stacjonarne 

Nazwa instytucji Adres Kontakt Zakres współpracy 

Poradnia Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień MONAR, 

 

 

 

 

 

 

93-305 Łódź, 

ul. Tuszyńska 106 

 

42 646 40 12 Przyjmowane osoby od 14 (dziewczęta) oraz 15 

(chłopcy) do 20 roku życia 

• Ośrodek koedukacyjny 

• Program rehabilitacyjny 10-15 mies. 

• Leczenie somatyczne 

• Leczenie psychiatryczne 

• Poradnictwo dla osób i rodzin osób 

uzależnionych 

• Psychoterapia indywidualna i grupowa dla 

rodzin osób uzależnionych 

• Psychoterapia indywidualna i grupowa dla 

osób uzależnionych 

• Nauka szkolna: na terenie ośrodka i poza 

terenem ośrodka 

• Dodatkowo: autorski program terapeutyczny 

ośrodka oparty na indywidualnej pracy  

z pacjentem oraz diagnozie problemowej. 

Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest zgoda 

rodziców na ścisłą współpracę z ośrodkiem. 

Przed przyjęciem odbywa się wstępna rozmowa 

kwalifikacyjna z pacjentem. 

Całodobowy Punkt Informacyjno – 

Konsultacyjny 

 

Kębliny, 

95-001 Biała, 

ul. Strykowska 3 

 

42 717 84 38 Przyjmowani pacjenci od 17 do 25 roku życia 

• Ośrodek koedukacyjny 

• Przyjmowane matki wraz z dziećmi 

• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 

• Model pracy placówki – społeczność 

terapeutyczna 
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• Leczenie somatyczne 

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych 

• Poradnictwo dla osób uzależnionych 

• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzależnionych 

• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzależnionych 

• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzależnionych (w tym społeczność 

terapeutyczna) 

• Nauka szkolna: poza terenem ośrodka na 

poziomie gimnazjum, ponadgimnazjalnym oraz 

wyższym 

• Dodatkowo: placówka nastawiona na 

psychoterapię, mniej na prace. 

Ośrodek Leczenia dla Osób  

z Podwójną Diagnozą Przy Centrum 

Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień PTZN 

 

Oddział pomocy dziennej dla osób  

z podwójną diagnozą. 

  

 

91-084 Łódź, ul. Bardowskiego 1 

 

42 651-43-12 

691-881-787 

fax: (042) 675-74-03 

Oddział pomocy dziennej dla osób z podwójną 

diagnozą. Przyjmowani pacjenci od 15 do 21 

roku życia 

• Ośrodek koedukacyjny 

• Przyjmowane matki wraz z dziećmi 

• Program rehabilitacyjny 3-7 mies., 7-12 mies. 

• Model pracy placówki – społeczność 

terapeutyczna 

• Leczenie somatyczne 

• Leczenie psychiatryczne 

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych 

• Poradnictwo dla osób uzależnionych 

• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzależnionych 

• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzależnionych 

• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzależnionych 
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•Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzależnionych 

• Nauka szkolna: poza terenem ośrodka na 

poziomie gimnazjum, ponadgimnazjalnym oraz 

wyższym. Dodatkowo: zajęcia 

psychoedukacyjne, specjalistyczne konsultacje 

psychiatryczne i 

psychologiczne, ekspertyzy dla potrzeb sądu, 

ośrodek wsparcia dla rodzin pacjentów. 

N ZOZ Stowarzyszenie „MONAR” 

Ośrodek Resocjalizacji w 

Sokolnikach 

 

 

 

95-039 Sokolniki (powiat zgierski 

gmina Ozorków), 

ul. Kasprowicza 68 

  

42 710-12-80 

666-12-02 

• Przyjmowani pacjenci od 18 roku życia 

• Ośrodek koedukacyjny 

• Przyjmowane matki wraz z dziećmi 

• Program rehabilitacyjny 7-12 mies., 12-24 

mies. 

• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzależnionych 

• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzależnionych - w tym społeczność 

terapeutyczna 

• Nauka szkolna poza terenem ośrodka (poziom 

gimnazjum, ponadgimnazjalny) 

• Dodatkowo: obozy terapeutyczne letnie  

i zimowe, basen poza terenem ośrodka, boisko 

do piłki nożnej oraz siatkówki na terenie 

ośrodka, prace porządkowe i remontowe, kursy 

zawodowe. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-

Readaptacyjny 

 

 

 

 

 

98-290 Warta (powiat sieradzki 

miasto: Małków),  

Park Reymonta- Małków 97 

 

 

 

 

600-138-408 

 

 

 

 

 

 

• Przyjmowani pacjenci od 18 roku życia 

• Ośrodek koedukacyjny 

• Przyjmowane matki wraz z dziećmi 

• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 

• Model pracy – społeczność terapeutyczna 

• Psychoterapia indywidualna i grupowa dla 

osób uzależnionych 
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Oddział psychiatryczny (ogólny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: 98-290 Warta (woj.łódzkie) 

ul. Sieradzka 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-829 40 13 

• Nauka szkolna poza terenem ośrodka (poziom 

ponadgimnazjalny) oraz Oddział psychiatryczny 

obserwacyjno-diagnostyczny 

Leczone schorzenia: 

Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie  

z zespołami objawowymi 

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 

spowodowane używaniem środków (substancji) 

psychoaktywnych 

Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii 

(schizotypowe) i urojeniowe 

Zaburzenia nastroju (afektywne) 

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem  

i pod postacią somatyczna (somatoform) 

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami 

fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi 

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych 

Upośledzenie umysłowe 

Zaburzenia rozwoju psychicznego 

(psychologicznego) 

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające 

się zwykle w dzieciństwie i w wieku 

młodzieńczym 

Nieokreślone zaburzenia psychiczne 

Symptomy i objawy chorobowe dotyczące 

poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego 

oraz zachowania 

Poradnia Terapii Uzależnień od 

Substancji Psychoaktywnych 

MONAR 

93-005 Łódź 

ul. Wólczańska 225 

 

42 684 23 97  
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Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" infolinia 801 120 002 

Al. Jerozolimskie 155 

02-326 Warszawa 

tel. do sekretariatu 22 666-10-36 

 

Bezpłatna pomoc prawna 

1. Zgierz - ul. Sadowa 6a - tel. 665 530 272  

2. Zgierz - ul. Długa 49 - tel. 665 530 518 

3. Zgierz - ul. Łęczycka 4, budynek “B”, II piętro (Urząd Gminy) – tel. 42 716 25 15 w. 116 

4. Aleksandrów Łódzki - ul. Warszawska 10 - tel. 697 664 254  

5. Głowno - ul. Norblina 1 - tel. 665 530 294  

6. Ozorków - ul. Lotnicza 1 - tel. 697 664 236  

7. Parzęczew - ul. Południowa 1 - tel. 665 530 274  

8. Stryków - ul. Kościuszki 29 - tel. 665 529 866  

 

 

 
 
 


