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RODZINNE  
 

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. Miejsko-Gminny 
Punkt Konsultacyjny 
dla osób 
uzależnionych i 
współuzależnionych 
w Karczewie 

 
 

Diagnoza w zakresie 
uzależnienia i 
współuzależnienia, 
-  motywowanie do 
podjęcia leczenia, 
 grupy wsparcia 
dotyczące tematyki: 
- rozpoznawania destrukcji 
alkoholowej, 
- nabywanie tożsamości 

Osoby potrzebujące pomocy-brak 
rejonizacji 
 
 
 
 

 
 
Pon. – Pt. 16.00-20.00 
Sobota 17.00-20.00 
 
 
 

 
  
ul. Gen. Stanisława Maczka 2 
05-480 Karczew 
 
 
 
 
  

 
  
 
22 780-90-58 

 
 
  

mgoss10@wp.pl 

 



 

 

 

 

 

 

alkoholowej, 
- zapobieganie nawrotom 
choroby, 
- rozwiązywanie 
problemów osobistych. 
 
Poradnictwo indywidualne i 
rodzinne w zakresie 
uzależnień, 
współuzależnienia, 
przemocy domowej. 
 


