
ORGANIZACJE I INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZINY

L.P.
Nazwa

organizacji/instytucji
Adres /nazwa ulicy, kod

pocztowy, miasto/

Dane do kontaktu /numer
telefonu, e-mail, strona

www/

Realizowane zadania /zakres i formy
pomocy udzielanej uczniom i ich
rodzicom/prawnym opiekunom,

nauczycielom, specjalistom szkolnym/

1. Poradnia Pedagogiczno-
Psychologiczna

44-200 Rybnik ul. Kościuszki 55, 
filia ul. Karłowicza 48

tel: 32 422-39-35 - Kościuszki 55, 
tel: 32 423-17-55 - Karłowicza 48,
email: sekretariat@ppprybnik.pl, 
https://ppprybnik.pl/

diagnoza, terapia, pomoc Rodzicom, Wczesne 
Wspomaganie Rozwoju Dzieci, Telefon wsparcia 
- 324384171

2. Ośrodek Pomocy 
Spolecznej

44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel: 32 42-211-11, email: 
ops@opsrybnik.pl, 
https://www.opsrybnik.pl/

pomoc materialna, pomoc społeczna, pomoc 
niepełnosprawnym, bezpłata pomoc prawna

3. Interdyscyplinarny Zespół 
ds. Przemocy

44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka
30, 

tel: 32 4226 080, 535 496 516, 
email: ops.zi@miastorybnik.pl, 
https://www.opsrybnik.pl/formy-
pomocy/zespol-interdyscyplinarny

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc 
ofiarom przemocy w rodzinie, wspłópraca w 
zakresie „Niebieskiej Karty”

4. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i 
Psychoedukacji

44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16 tel. 32 422 56 39, e-
mail: sekretariat@oikip.rybnik.pl, 
https://www.oikip.rybnik.pl/

ograniczenie zachowań ryzykownych i 
szkodliwych, psychoterapia indywidualna i 
grupowa, terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, 
komputer, dopalacze, hazard i inne), pomoc 
osobom w sytuacji kryzysu życiowego

5. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31 tel: 32 426 00 33 wewn. 11 – 18, 
509 297 216, email: 
pcpr@powiatrybnicki.pl, 
http://pcpr.rybnik.pl/

poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne, 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
interwencja kryzysowa, wsparcie pieczy 
zastępczej

6. Miejska Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

44-200 Rybnik, ul. Bolesława 
Chrobrego 16

tel. 32 422 62 45, 
kontakt@mkrpa.rybnik.pl, 
http://mkrpa.rybnik.pl/

profilaktyka uzależnień wśród młodzieży, 
realizacja programów profilaktycznych wśród 
uczniów, konsultacje dla dorosłych uzależnionych 
i wspłózależnionych

7. Wydział ds. Nieletnich 44-200 Rybnik, Plac Armii tel. 47 85 572 06, interwencja, pomoc, poradnictwo w zakresie 
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Komendy Miejskiej Policji Krajowej 5 nieletni@rybnik.ka.policja.gov.pl czynów karalnych nieletnich

8. Wydział Prewencji KMP 44-200 Rybnik, Plac Armii 
Krajowej 5

tel: 47 85 573 58, 723 651 224, e-
mail: 
dzielnicowy.rybnik.12@rybnik.ka.
policja.gov.pl, 
https://rybnik.policja.gov.pl/k22/k
ontakt/twoj-dzielnicowy/rewir-
dzielnicowych-wyd/
55447,st.sierz-Marcelina-
Pawlik.html

zapobieganie demorolizacji nieletnich, 
profilaktyka czynów karalnych nieletnich, 
prewencja, szkolenia, poradnictwo w zakresie 
czynów karalnych nieletnich

9. Sąd Rejonowy IV Wydział 
Rodzinny i Nieletnich

44-200 Rybnik , Plac M. 
Kopernika 2

tel.: 32 43-93-141 , e-mail: 
w4@rybnik.sr.gov.pl, 
https://www.rybnik.sr.gov.pl/

postępowanie w sprawach nieletnich, 
postępowanie w sprawach rodzinnych i 
opiekuńczych

10. Centrum Zdrowia 
Psychicznego i Leczenia 
Uzależnień INTEGRUM

44-200 Rybnik, ul. Młyńska 10 tel.:     32     433 24 44,   
http://integrum.com.pl/

psychoterapia indywidualna i grupowa w zakresie 
zdrowia psychicznego i terapii uzależnień dla 
dzieci, mlodzieży i dorosłych

11. Óśrodek Medyczno-
Terapeutyczny SYRIUSZ

44-240 Żory, ul. Promienna 5 A tel.: 32 723 12 74, 666 379 004, e-
mail: osrodek@nzozsyriusz.pl, 
https://nzozsyriusz.pl/

diagnoza i leczenie psychiatryczne, orzecznictwo 
psychiatryczne, diagnoza psychologiczna, 
psychoterapia indywidualna, pomoc 
psychologiczna, psychoterapia grupowa, 
psychoedukacja pacjenta i jego rodziny, praca z 
rodziną, program terapeutyczno-rehabilitacyjny 
dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

12. Fundacja DAJEMY 
DZIECIOM SIŁĘ 
(DAWNIEJ DZIECI 
NICZYJE) – organizacja 
pozarządowa

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka
12/25

Tel.: 22 616 02 68 , email: 
biuro@fdds.pl

bezplatne telefony zaufania dla dzieci, rodziców i 
nauczycieli, pomoc dla dzieci krzywdzonych 
(przemoc, wykorzystanie seksualne i inne), 
ochrona dziecka w sieci

13. Rzecznik Praw Dziecka 00-791 Warszawa , ul. Chocimska Telefon: (22) 583 66 00 , e-mail: bezpłatny całodobowy telefon zaufania dla dzieci, 
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6  rpd@brpd.gov.pl, 
https://brpd.gov.pl/

ochrona praw dziecka

14. Stowarzyszenie 
AKTYWNIE 
PRZECIWKO DEPRESJI

ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa Tel.: 736 603 321, 736 603 322, 
adres mailowy: 
covid@depresja.org, 
http://depresja.org/wsparcie-
psychologiczne-covid-19/

wsparcie psychologiczne online dla osób 
doświadczających trudności emocjonalnych 
związanych z COVID-19, pordnia online dla 
dzieci i dorosłych

15. Ośrodek Terapii Nerwic 
dla Dzieci i Młodzieży 
SPZOZ

ul. Mikołowska 208, 43-187 
Orzesze 

Tel.: 32 326 08 58, e-mail: 
kancelaria@otnorzesze.pl, 
s.medyczny@otnorzesze.pl 
https://www.otnorzesze.pl/

oddział całodobowy, diagnostyka, terapia, leczone
schorzenia: zaburzenia lękowe, adaptacyjne, lęk 
separacyjnf,fobia społeczna, zaburzenia stresowe 
pourazowe, zaburzenia dysocjacyjne, 
konwersyjne, występujące pod postacią 
somatyczną, bóle psychogenne, dystymie, 
zaburzenia depresyjne, natręctwa, tiki, moczenie 
mimowolne, mutyzm wybiórczy, jąkanie, 
problemy emocjonalne i adaptacyjne w okresie 
remisji zaburzeń psychotycznych i depresyjnych
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