Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Starostwo Powiatowe w Opocznie
26-300 Opoczno
ul. Kwiatowa 1A
tel. 44 736-15-02
sekretariat tel. 44 736-15-00, 736-15-01
fax 44 736-15-00
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00
e-mail: powiat@opocznopowiat.pl
strona internetowa: www.opocznopowiat.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor Maria Sołtysiak
powiatowe centrum pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-300 Opoczno
ul. Armii Krajowej 2
tel. 44 736-14-64
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: sekretariat@pcpropoczno.pl
strona internetowa: www.pcpropoczno.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor Wiesława Kurowska
zakres działań: pomoc społeczna, wsparcie rodziny i piecza zastępczych, działania na rzecz
osób niepełnosprawnych, interwencja kryzysowa, przemoc w rodzinie
Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
26-300 Opoczno
ul. Armii Krajowej 2
tel./fax 44 736-14-64
godziny pracy: 16.00 - 19.00
Osoba do kontaktu - Dyrektor Wiesława Kurowska
powiatowy urząd pracy
Powiatowy Urząd Pracy
26-300 Opoczno
ul. Armii Krajowej 2
tel./fax 44 736-14-45, 736-14-46, 736-14-47, 736-14-48
godziny przyjmowania interesantów: 8.00 - 14.00
e-mail: loop@praca.gov.pl
strona internetowa: pupopoczno.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor Mieczysław Koćmiel
zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w strukturze Starostwa Powiatowego
26-300 Opoczno
ul. Kwiatowa 1A
tel. 44 736-15-09
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sekretariat tel. 44 736-15-00, 736-15-01
fax 44 736-15-00
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00
osoba do kontaktu - Elżbieta Wiktorowicz
Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
26-300 Opoczno
ul. Kwiatowa 1a
sekretariat tel. 44 736-15-00, 736-15-01
fax 44 736-15-00
osoba do kontaktu - Przewodnicząca Lidia Nowicka
placówki edukacyjne
Przedszkole nr 8
26-300 Opoczno
ul. Kopernika 10A
tel./fax 44 755-18-42
godziny pracy: poniedziałek - piątek 6.00 - 17.00
e-mail: przedszkole8@opoczno.edu.pl
strona internetowa: www.p8opoczno.wikom.pl
osoba do kontaktu - Małgorzata Buczyńska
zakres działań: praca opiekuńczo-wychowawcza
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
26-300 Opoczno
Mroczków Gościnny 50
tel./fax 44 755-18-23
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 14.15
e-mail: zsmroczkow@opoczno.edu.pl
strona internetowa: www.szkolamroczkow.szkolnastrona.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor szkoły Małgorzata Kałużyńska
zakres działań: edukacja
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
26-300 Opoczno
ul. Piotrkowska 61
tel. 44 736-14-55
fax 44 736-14-56
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: brzechwa2@vp.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor Katarzyna Sobczyk
zakres działań: działalność edukacyjna
Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 z klasami integracyjnymi w Opocznie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego
- Gimnazjum Nr 2 im. Władysława Jagiełły
26-300 Opoczno
ul. Inowłodzka 3
tel./fax 44 755-25-59
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e-mail: zss2@opoczno.edu.pl
strona internetowa: www.zss2opoczno.edu.pl/
ośrodki pomocy społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy
26-340 Drzewica
ul. Stanisława Staszica 22
tel. 48 357-79-84
fax 48 375-66-31
godziny pracy: poniedziałek - wtorek 7.30 - 15.30, środa 8.30 - 16.30, czwartek - piątek 7.30 -15.30
e-mail:mops@drzewica.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Janina Iwona Rosłaniec
zakres działań: zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
26-300 Opoczno
ul. Kopernika 3
tel. 44 755-24-93
fax 44 754-40-31
godziny pracy: dział pomocy społecznej poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, dział świadczeń
rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych pierwszy wtorek miesiąca 7.30 - 17.00 (w okresie
01.09 - 30.11)
e-mail: ops@um.opoczno.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Jadwiga Oleksik
zakres działań: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie
26-307 Białaczów
ul. Plac Wolności 1
tel. 44 758-14-69
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gopsb@o2.pl
osoba do kontaktu - Teresa Łukasik
zakres działań: wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniszkowie
26-341 Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich1/2
tel. 44 756-17-90
godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30 - 15.30, czwartek 7.30 - 17.00
e-mail: gops@mniszkow.pl
osoba do kontaktu - kierownik Renata Rutowicz
zakres działań: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu
26-333 Paradyż
ul. Konecka 7
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tel. 44 758-40-16
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gopsp@go2.pl
osoba do kontaktu - kierownik Jadwiga Morawska
zakres działań: realizacja zadań pomocy społecznej mających na celu umożliwienie osobom
i rodzicom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia i możliwości
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnym
26-315 Poświętne
ul. Akacjowa 4
tel./fax 44 756-40-61
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail:gops@poswietne.pl
osoba do kontaktu - Elżbieta Podlasek
zakres działań: realizacja zadań statutowych GOPS Poświętne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
26-332 Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
tel./fax 44 755-18-51
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
osoba do kontaktu - mgr Iwona Włodarczyk
zakres działań: realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, realizacja
zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacja zadań wynikających
z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych, zespół interdyscyplinarny ,,niebieska karta”, projekt POKL ,,Razem łatwiej”,
stypendia, gabinet rehabilitacji, logopeda, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci,
organizacja akcji świąteczno-noworocznych, współpraca m.in. z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Fundacją ,,OSTOJA”, Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Inicjatyw
w Olszowcu, Komisariatem Policji (interwencje)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie
ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
tel. 44 757-70-36
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gops_zarnow@o2.pl
osoba do kontaktu - Małgorzata Pietruszka
zakres działań: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne
warsztaty terapii zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy
26-340 Drzewica
ul. Braci Kobylańskich 26
tel. 48 375-64-19
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: wtz@drzewica.pl
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strona internetowa: wtzdrzewica.pl
osoba do kontaktu - Sylwia Gąsiorowska
zakres działań: Warsztat Terapii Zajęciowej powołany jest do realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju poprawy sprawności,
które są niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości, tzn. tworzenia
takich warunków i udzielania takiej pomocy i wsparcia uczestnikom zajęć, aby osiągnęli oni
poziom sprawności, który pozwoli im na w miarę samodzielne życie w środowisku,
wykonywanie czynności dnia codziennego oraz wykonywanie minimum pracy użytecznej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Opocznie
26-300 Opoczno
ul. Kopernika 3
tel./fax 44 755-30-33
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: wtz_opoczno@wp.pl
strona internetowa: www.wtzopoczno.pl
osoba do kontaktu - Lidia Nowicka
zakres działań: prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarnowie
26-330 Żarnów
ul. Przedborska 12
tel./fax 44 647-39-54
e-mail: wtz.zarnow@wp.pl
strona internetowa: www.wtz-zarnow.pl
osoba do kontaktu - Michał Cegieła
zakres działań: prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej
domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy
26-340 Drzewica
ul. Stawowa 21/25
tel. 48 383-37-71
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: dpsdrzewica@wp.pl
strona internetowa: www.dpsdrzewica.pl
osoba do kontaktu - Krzysztof Wylon
zakres działań: prowadzenie domu pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach
26-330 Żarnów
Niemojowice 68
tel./fax 44 610-22-94, 647-32-78
godziny pracy administracji: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: dps@dpsniemojowice.pl
strona internetowa: dpsniemojowice.pl
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osoba do kontaktu - Renata Konecka
organizacje pozarządowe
Fundacja ,,INTERREGION”
Integracyjny Ośrodek Wspierania Rodziny, Centrum Integracji Społecznej ,,Zielone Światło”
26-300 Opoczno
ul. Sobieskiego 1
tel./fax 44 755-52-11
e-mail: interregion.opoczno@interia.eu
strona internetowa: www.interregion.org
osoby do kontaktu - Ewa Kądziela Dyrektor CIS ,,Zielone Światło”, Małgorzata Kowalczyk
Koordynator ds. reintegracji zawodowej, p.o. zastępca kierownika, Anna Dobryszewska –
pracownik socjalny CIS
zakres działań: prowadzenie środowiskowych Warsztatów Edukacji Pozaszkolnej oraz zajęć
aktywizujących dla osób niepełnosprawnych
Fundacja ,,OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
26-300 Opoczno
ul. Westerplatte 2
tel./fax 44 755-60-16
godziny pracy: 7.30 - 15.30
e-mail: sds_opoczno@wp.pl
osoba do kontaktu - prezes Agnieszka Sobol
zakres działań: pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, opieka wychowawcza
i społeczna; Jednostka prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Opocznie
Fundacja ,,Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”
26-300 Opoczno
Pl. Kościuszki 15A
tel. 44 755-34-40
e-mail: marysiaanusia@wp.pl
osoba do kontaktu - Prezes Jacek Nowacki
adresaci: dzieci niepełnosprawne psychicznie i fizycznie, przewlekle chore, chore
na cukrzycę, stwardnienie rozsiane
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
26-300 Opoczno
ul. Biernackiego 4
tel. 44 755-23-73
osoba do kontaktu - Marianna Owczarska
zakres działań: pomoc emerytom, rencistom i inwalidom w trudnych sytuacjach życiowych,
organizowanie imprez, wycieczek, spotkań
Polski Związek Niewidomych w Opocznie
26-300 Opoczno
ul. Norwida 2
tel. 44 755-32-73
godziny pracy: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 9.00 - 11.30
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osoba do kontaktu - Prezes Marzena Baran
adresaci: osoby niewidome i słabo widzące z terenu powiatu opoczyńskiego
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy
26-340 Drzewica
ul. Braci Kobylańskich 56/3
tel. 48 375-68-38
osoba do kontaktu - Prezes Włodzimierz Pomykała
adresaci: osoby chore na cukrzyce z terenu gminy Drzewica
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw
26-332 Sławno
Olszowiec 56
tel./fax 44 757-19-17
e-mail: scwi@wp.pl
strona internetowa: www.scwi.ugu.pl
osoba do kontaktu - Prezes Jolanta Kubiak
Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Budzimy Nadzieje”
26-340 Drzewica
ul Słowackiego 4
tel. 48 375-51-37
e-mail: budzimynadzieje@wp.pl
strona internetowa: www.budzimynadzieje.eu
osoba do kontaktu - Zenobia Michórska
Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek „OKA”
26-300 Opoczno
ul. Kopernika 3
tel. 44 755-30-33
osoba do kontaktu - Ewa Ambroziak
zakres działań: Stowarzyszenie skupia kobiety po leczeniu raka piersi lub dotknięte chorobą
nowotworowa z terenu powiatu opoczyńskiego
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
26-300 Opoczno
ul. Kopernika 3
tel. 44 755-30-33
godziny pracy: 7.30 - 15.30
e-mail: wtz_opoczno@wp.pl
osoba do kontaktu - Lidia Nowicka
zakres działań: prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej; organizowanie uroczystości integracyjnych dla niepełnosprawnych
z powiatu opoczyńskiego; udzielanie wsparcia doradczego, finansowego niepełnosprawnym;
współpraca z rodzinami niepełnosprawnych; realizacja projektów na rzecz
niepełnosprawnych; realizacja projektów na rzecz niepełnosprawnych, ich rodzin
i wolontariuszy
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Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie
26-330 Żarnów
ul. Przedborska 17A (Urząd Gminy w Żarnowie)
tel. 44 757-70-99
osoba do kontaktu - prezes Elżbieta Bakalarz
zakres działań i adresaci: działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych,
a w szczególności z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnych ruchowo, chorych
na cukrzyce, z zespołem Downa oraz pozostałych schorzeń u dzieci specjalnej troski;
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej; organizowanie wycieczek i okolicznościowych
spotkań
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie
26-300 Opoczno
Pl. Kościuszki 15
tel. 44 755-23-74
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa”
26-300 Opoczno
ul. Armii Krajowej 1
tel. 502-407-293 - Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie T.R.A.D. Szansa
tel. 516-072-188 - Prezes Małgorzata Orłowska
godziny pracy: świetlica środowiskowa 15.30 - 19.30
zakres działań: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
oraz Ośrodka Rodzin Zastępczych
środowiskowy dom samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
26-300 Opoczno
ul. Westerplatte 2
tel. 44 755-60-16
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30
e-mail:sds_opoczno@wp.pl
osoba do kontaktu - Magdalena Kałużyńska
zakres działań: stałe poprawienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
jednoczesnym umożliwieniu im pozostania w środowisku lokalnym

przy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu
26-332 Sławno
Olszowiec 56
tel. 44 757-19-17
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30
e-mail: sds.olszowiec@wp.pl
strona internetowa: www.scwi.ugu.pl
osoba do kontaktu - prezes Jolanta Kubiak
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore oraz upośledzone umysłowo oraz wykazujące
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
zakres działań: pomoc społeczna
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