
Instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej 

 

 NAZWA ADRES I TELEFON KONTAKT W GODZ. ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY 
 

I. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I WYCHOWAWCZA 
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PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA 

 

DYŻUR KRYZYSOWY 

 
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6                            
87-100 Toruń    
(budynek ZSO nr 2) 
 
tel. stacjonarny  56 622 46 17  
56 648 10 41 
 
tel. mobilny 798 855 963 

 
 

 
w okresie zajęć dydaktycznych 
prowadzonych w szkołach: 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 
w godz. 8.00 -18.00,  
piątek w godz. 8.00 -15.00. 
 

w okresie przerwy wakacyjnej 
trwającej w szkołach: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
w godz. 8.00-15.00,  
środa w god. 8.00-16.30 
 

 

wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.  
 
Poradnia pełni DYŻUR KRYZYSOWY- psychoterapeuta jest    
w stanie przybyć na miejsce nawet tego samego dnia  i 
udzielić pomocy dorosłym oraz dzieciom i młodzieży w 
sytuacji kryzysu, np. wystąpienia próby samobójczej, czy 
innego traumatycznego zdarzenia  

 
II. WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH W TORUNIU POMOCY O CHARAKTERZE INTWRWENCYJNYM – 

W TYM W SYTUACJACH ZAGROŻENIA SAMOBÓJSTWEM 
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PUNKTY 

KONSULTACYJNE 

PORADNICTWA 

PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEGO 

 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6  
 
 
Biblioteka Pedagogiczna 
ul.Dąbrowskiego 4  

 

 
środy w godz. 13.00 – 18.00  
czwartki w godz. 8.00-10.00, 
 
 
czwartki w godz. 16.00 – 18.00  
poniedziałki w godz.16.00-18.00 
wtorki w godz.16.00-18.00  
 
w innych placówkach oświatowych 
Torunia w zmieniających się miejscach  

informacja bieżąca na 
www.ppp.tprun.pl 

zakładka: WYDARZENIA 

 
doraźne porady psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców 
i nauczycieli 
udzielanie pomocy, gdy niepokój budzi dziecko w zakresie 
edukacji lub zachowania, gdy nie wiadomo jak dziecku 
pomóc, jak z nim postępować lub jaką pomoc (i jak) można 
uzyskać w poradni. Spotkanie ze specjalistą dostępne jest dla 
każdego rodzica i nauczyciela – nieodpłatnie, bez 
skierowania, bez wcześniejszego umawiania, bez rejonizacji.  
 
Konsultacje prowadzone są w dniach zajęć edukacyjnych w 
szkołach – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 
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MIEJSKI OŚRODEK 

POMOCY RODZINIE 

w Toruniu  

Zespół Interwencji 

Kryzysowej  

 

ul. Skłodowskiej Curie 82-84  

87-100 Toruń 

tel. 56 477 00 92/91  

 

Telefon Zaufania 56 622 00 00 

 
działa całodobowo, we wszystkie  
dni tygodnia 

Grupy wsparcia osób 
doświadczających przemocy 
domowej co drugi wtorek  
w godzinach 17.00 do 20.00. 
Grupa edukacyjno-korekcyjna dla 
sprawców przemocy domowej  
w poniedziałek w godz.16.00-20.00 
Telefon Zaufania  
od poniedziałku do piątku 17.00-21.00 
 

 

podejmowanie interwencji kryzysowej, prowadzenie pracy 

socjalnej, udzielanie poradnictwa specjalistycznego: 

pedagogicznego, psychologicznego, prawnego oraz 

prowadzenie działań na rzecz Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Zapewnienie tymczasowego schronienia kobietom lub 

kobietom z dziećmi znajdującym się w sytuacji kryzysowej  
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MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY RODZINIE 
 
Dział pomocy 
rodzinie i dziecku 
 

 
ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  
87-100 Toruń  
Telefon 56 650 87 46 w. 44 
mopr.torun.pl 

 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  
730-1530  

 
wtorek  800-1600 

 
pomoc osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej a także w przypadku bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
 

 
III. INNE FORMY WSPARCIA 
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Centrum Pielęgnacji 

Caritas Diecezji 

Toruńskiej 

 

Ognisko 

Wychowawczo-

Opiekuńcze 

 

ul. Wyszyńskiego 7/9 
87-100 Toruń 
 
Telefon:+ 48 056 6590397 
Fax: +48 056 6486400 
 
Strona Internetowa:  
www.cp-caritas.pl 
 
Adres E-mail:
 stacjaop@poczta.onet.pl 

 

w okresie zajęć dydaktycznych 
prowadzonych w szkołach: 
poniedziałek - piątek  
w godz. 13.00 -17.00 
sobota w godz.10.00 – 14.00 
 
 
w okresie przerwy wakacyjnej 
trwającej w szkołach: 
poniedziałek - piątek  
w godz. 10.00 – 14.00 

 
Ognisko dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, gdzie zapewnione są: 
popołudniowe zajęcia w świetlicy, dożywianie oraz wakacyjne formy 
pracy wychowawczo-profilaktycznej: pomoc w nauce - odrabianie 
lekcji, udzielanie korepetycji, zajęcia ogólnorozwojowe - zabawy 
dydaktyczne, sportowe i konkursy, rozwijanie naturalnych zdolności 
dzieci - nauka języków obcych, zajęcia artystyczne, techniczne, 
intelektualne, praca na komputerze, tworzenie grup rozwijających 
uzdolnienia i zainteresowania - grupy: teatralne, sportowe, gier 
planszowych i chór, organizowanie zajęć społecznie użytecznych - 
sprzątanie, szycie, robótki ręczne, dożywianie - codzienny ciepły 
posiłek, organizowanie zajęć plenerowych, organizowanie 
przedsięwzięć wspólnie z ogniskami wychowawczymi, świetlicami z 
Torunia i okolic, przygotowywanie okolicznościowych programów 
artystycznych np.: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Jasełka, 
poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, duchowe, 
opiekę lekarska, pielęgniarska i sanitarno-higieniczna,  
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Kujawsko-Pomorskie 

Towarzystwo "Powrót 

z U" 

 
Fred goes net  

 
ul. Jęczmienna 10, Toruń 
tel. 56 662 6214 
kom. 884 004 033 
http://powrotzutorun.blogspot.com/ 
tpzu@interia.pl 

 
terminy i godziny warsztatów na stronie 
internetowej 

 

 

warsztaty dla rodziców i dzieci 

www.Programfred.pl 
Marzena Tomaszewska-Gdak 
tel. 501 165 942,  
Justyna Fiałkowska, tel.604 607 253 

 
godziny dostosowane do możliwości 

grupy 

 

dla młodzieży 13-19 lat, eksperymentowanie z narkotykami, 

alkoholem itp. 

7  
Towarzystwo 
Profilaktyki i 
Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro 
87-100 Toruń 
tel/faks: (56) 652 23 94 
http://www.tppu.org/ 
e-mail: office@tppu.org 

 
od poniedziałku do piątku  
w godz. 9.00 – 15.00 
 

 

podejmowane działań mających na celu zapobieganie 

uzależnieniom, pomoc uzależnionym dzieciom, młodzieży, 

dorosłym 

IV. TELEFONY, STRONY INTERNETOWE, ADRESY EMAIL 
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Dziecięcy Telefon 
Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka 

800 12 12 12 
https://brpd.gov.pl/telefon-zaufania 

rpd@brpd.gov.pl 

  
od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.15 - 20.00 

dla dzieci przeżywające  smutek, lęk, osamotnienie, nie radzą sobie 
z konfliktem w swojej rodzinie, mają problemy w relacjach z 
rówieśnikami, mają trudności w nauce, są ofiarami przemocy 

9 Telefon Zaufania  
dla Dzieci  
i Młodzieży  

 Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę 
(dawniej Fundacja 
Dzieci Niczyje) 

 
116 111  

 
https://116111.pl/ 

 
www.fdds.plf 

 
czynny 7 dni w tygodniu  
w godz.12.00 – 2.00 (w nocy) 

 
Wsparcie dla młodych ludzi w sytuacji niezwykle kryzysowych: 
występowanie myśli czy zamiarów samobójczych 
 
ochrona najmłodszych przed krzywdzeniem, wspieranie rodziców, 
broszury informacyjne 

10 Telefon dla Rodziców 
i Nauczycieli                         
w sprawie 
Bezpieczeństwa 
Dzieci  
Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę  

 
tel. 800 100 100 

 
https://800100100.pl/ 

 

pomoc@800100100.pl 

 

od poniedziałku do piątku  
w godz. 12.00-15.00 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców             
i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie                   
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 

11  opornografii.pl  ochrona dzieci przed pornografią, pomocne materiały 
dla rodziców i nauczycieli 

http://www.programfred.pl/
mailto:office@tppu.org?subject=Pytanie%20ze%20strony%20internetowej
mailto:rpd@brpd.gov.pl
https://116111.pl/
https://800100100.pl/
https://opornografii.pl/


 


