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PSYCHOLOGICZNE i  PEDAGOGICZNE 
 

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w  Otwocku 
Specjalistyczna 
Poradnia Rodzinna     

 
 

ogólny 
 

mieszkańcy powiatu otwockiego – 
osoby pełnoletnie 

Poniedziałek-piątek 8.00-
16.00  

 

ul. Komunardów 10 
05-402 Otwock 
Budynek dostępny dla osób 
niepełnosprawnych  

22 719-48-10 pcpr@pcprotwock.pl 

2. Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno 
- Pedagogiczna  
Otwocku 

 
 

- psychologiczne 
- pedagogiczne 
- logopedyczne 
- doradztwo zawodowe 
- terapia pedagogiczna 

dzieci i młodzież do ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej/ponadgimnazjalne 
z terenu podległego działaniu poradni 

 
poniedziałek – piątek  
8:00 – 16:00 

ul. Majowa 17/19 
05-400 Otwock 
  

22 710-15-50  
pppp.otwock@op.pl  

3. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy Nr 1 
im. Marii 
Konopnickiej 

 
 

-  zajęcia dydaktyczne 
- zajęcia wychowawcze 
- zajęcia rewalidacyjne 
- terapia pedagogiczna 
- zajęcia logopedyczne 

 dzieci i młodzież posiadająca 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczęszczająca do 
przedszkola i szkół w Ośrodku  
ze zdiagnozowaną 
niepełnosprawnością intelektualną, 
autyzmem i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

 poniedziałek – piątek 
cała doba 

 ul. Majowa 17/19 
05-400 Otwock 
 

 
 22 779 32 41 

 
sekretariat@soswotwock.pl  

4.    Specjalny 
Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 2  

 

 -  zajęcia dydaktyczne 
- zajęcia wychowawcze 
- zajęcia rewalidacyjne 
- terapia pedagogiczna 
- zajęcia logopedyczne 

dzieci i młodzież posiadająca 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczęszczająca do 
przedszkola i szkół w Ośrodku  
ze zdiagnozowaną 
niepełnosprawnością intelektualną, 
autyzmem, Zespołem Aspergera , 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
niesłyszące i słabosłyszące 
  

 
 
poniedziałek – piątek 
cała doba 

 
ul. Literacka 8 
05-400 Otwock 
 
 
 
  

 
22 779 35 04 
 
 
 

 
 

srodborow@o2.pl 
 

 

5. Młodzieżowy 
Ośrodek 
Socjoterapii „Jędruś’ 

  

 -  zajęcia dydaktyczne 
- zajęcia wychowawcze 
- zajęcia resocjalizacyjne 
- zajęcia   
socjoterapeutyczne 
- terapia pedagogiczna 
- zajęcia logopedyczne 

dzieci i młodzież posiadająca 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczęszczająca do Szkoły 
Podstawowej w Ośrodku  
ze zdiagnozowanym zagrożeniem 
niedostosowania społecznego 
  

 
 
poniedziałek – piątek 
cała doba 

 
ul. Główna  10 
05-410 Józefów 
 
 
 
  

 
22 789 41 48 
 
 
 

 
 

mos@jedrus.net 
 

 6.  Szpital 

Specjalistyczny 

MSWiA Oddział 

Leczenia 

Uzależnień i 

Poddział 

Detoksykacji 

Alkoholi  

 

   

Proponowane zajęcia: 

• psychoterapia 

grupowa; 

• trening 

interpersonalny; 

  

 Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 

oferuje program diagnozy, terapii, 

leczenia farmakologicznego dla dorosłych 

pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, 

związanymi ze stresem pod postacią 

somatyczną oraz zaburzeniami 

osobowości. Oprócz osobowości typu 

borderline przeciwwskazaniami do 

pobytu są aktualne myśli samobójcze, 

  

Oddział funkcjonuje 

wyłącznie w trybie 

stacjonarnym zapewniając 

pacjentom całodobową 

opiekę medyczną. 

 
ul. Bolesława Prusa 1/3 
05-400 Otwock 

 

22 779-20-61 

wew. 16 

 

 

olzn@zozmswia.pl 

 



 

 

 

 

 

Poradnia Leczenia 

Zaburzeń 

Nerwicowych 

 

 

• zajęcia 

psychoedukacyj

ne 

• techniki 

relaksacji + 

treningi 

relaksacyjne; 

• terapia 

ekspresyjna; 

• biblioterapia; 

• konsultacje 

indywidualne; 

• trening 

domowy. 

 

stan po próbie samobójczej dokonanej w 

ciągu ostatnich 6 miesięcy. Oferta 

skierowana jest do pacjentów, którzy 

potrzebują intensywnej terapii w 

warunkach oddziału całodobowego. 


