OFERTA POMOCY
INTERWENCYJNEJ PORADNI
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ
W TORUNIU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA W TORUNIU
udziela wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym
w obszarach:
profilaktyki,
działań interwencyjnych w ramach pełnienia
dyżuru kryzysowego przez zespół
doświadczonych psychoterapeutów

PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA W TORUNIU
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
87-100 Toruń (budynek ZSO nr 2)
tel. stacjonarne – rejestracja: 56 622 46 17, 56 648 10 41
tel. mobilny: 797 855 963
tel. stacjonarny – sekretariat: 56 622 29 91
sekretariat@ppp.torun.pl
tel. stacjonarny – dyrektor: 56 622 29 91
tel. mobilny: 509 919 079
dyrektor@ppp.torun.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA W TORUNIU
godziny pracy:
 w okresie zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach:
od poniedziałku do czwartku w godz.: 8.00 – 18.00,
w piątek: 8.00 – 15.00
 w okresie przerwy wakacyjnej trwającej w szkołach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 8.00 – 15.00,
w środę : 8.00 – 16.30

Wykaz instytucji udzielających w Toruniu pomocy o
charakterze interwencyjnym – w tym w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia:

1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
mopr.torun.pl
Dział pomocy rodzinie i dziecku
ul. Konstytucji 3 Maja 40 c
87-100 Toruń
Tel. 56 650 87 46 w.44
Godziny przyjęć:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 15.30,
wtorek 8.00 – 16.00

Wykaz instytucji udzielających w Toruniu pomocy o
charakterze interwencyjnym – w tym w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia:

2. ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ZESPÓŁ WSPARCIA INSTYTUCJONALNEGO
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84
87-100 Toruń
Telefon Zaufania 56 622 00 00
Zespół udziela pomocy całodobowo przez 7 dni
w tygodniu mieszkańcom Torunia.

ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Podejmuje działania skierowane do osób i rodzin
znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz ofiar
przemocy domowej m.in. poprzez wspieranie osób i
rodzin:
 Dotkniętych problemem przemocy domowej
(zabezpieczenie tymczasowego miejsca bezpiecznego
schronienia);
 Mających problemy opiekuńczo-wychowawcze,
problemy z uzależnieniem;
 Będących w różnych sytuacjach kryzysowych.

OFERTA ZESPOŁU INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności pedagogiczne,
psychologiczne i prawne
 Psychoterapia indywidualna i grupowa
 Rzecznictwo, czyli działania mające na celu reprezentowanie
interesów podopiecznych
 Współpraca z pracownikami socjalnymi – diagnostami w
zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych MOPR
 Poradnictwo zawodowe, aktywizacja i pomoc w poszukiwaniu
pracy
 Mediacje rodzinne
 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób
potrzebujących pomocy

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ
ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
 Program dla osób doświadczających przemocy domowej w
rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym – pomoc
psychologa, psychiatry, grupa wsparcia (spotkania co drugi
wtorek w godzinach 17.00 – 20.00).
 Telefon Zaufania – czynny od poniedziałku do piątku od 17.00
– 21.00 – dla osób potrzebujących pomocy przy zachowaniu
całkowitej anonimowości.
 Grupa edukacyjno-korekcyjna dla sprawców przemocy
domowej (spotkania w poniedziałek od 16.00 – 20.00). Grupa
ma charakter otwarty.

TELEFON ZAUFANIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Prowadzony przez
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
czynny 7 dni w tygodniu
w godzinach 12.00 – 2.00
nr tel. 116 111

PUNKTY KONSULTACYJNE
PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEGO
 PPP ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 – środy w godz. 13.00
– 18.00 oraz w czwartki 16.00 – 18.00
 Biblioteka Pedagogiczna ul. Dąbrowskiego 4 – czwartki 16.00
– 18.00 oraz poniedziałki i wtorki 16.00 – 18.00 w innych
placówkach oświatowych Torunia w zmieniających się
miejscach (informacja bieżąca na www.ppp.torun.pl zakładka
WYDARZENIA)
Pomoc w dniach zajęć edukacyjnych w szkołach, w przypadkach,
gdy niepokój budzi dziecko w zakresie edukacji lub
zachowania, gdy nie wiadomo jak dziecku pomóc, jak z nim
postępować lub jaką pomoc można uzyskać w poradni.
Spotkania ze specjalistą bez wcześniejszego umawiania,
nieodpłatnie, bez skierowania, bez rejonizacji.

