
Poradnictwo Specjalistyczne 

 

Zgodnie z art.176 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, 

psychologiczne, rodzinne i socjalne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności 

lub wykazują potrzebę wsparcia  w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez 

względu na posiadany dochód.  

 Świadczenie specjalistycznego poradnictwa odbywa się:   

✓ w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Wincentego Witosa 

4, tel. 86 278 28 49    

- poradnictwo socjalne, pomoc społeczna - pracownicy socjalni od poniedziałku do 

piątku w  godzinach 7.30 - 15. 30.    

- poradnictwo  i wsparcie asystenta rodziny - w zależności od potrzeb po 

wcześniejszym umówieniu telefonicznym, (tel. 86 278 28 49) 

✓ w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie i Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 

69.( poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne, prawne, terapeutyczne, 

poradnictwo dla osób niepełnosprawnych)  

-Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych – od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00 – 15.30.  - poradnictwo w zakresie rehabilitacji społecznej, udzielanie 

informacji o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, formach 

pomocy i instytucjach odpowiedzialnych za jej udzielenie. 

-Główny specjalista ( obszar pomocy społecznej i pieczy zastępczej) – od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30. - poradnictwo w zakresie uzyskania 

świadczeń z pomocy społecznej, procedura ustanowienia rodziny zastępczej, wymagania 

dotyczące kandydatów na rodziców zastępczych, umieszczenie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, usamodzielnianie wychowanków, przekazywanie informacji 

o prawach i uprawnieniach dla poszczególnych grup społecznych, wskazywanie 

instytucji i urzędów zajmujących się realizacją poszczególnych zadań, pomoc w 

redagowaniu pism do innych instytucji pomocy społecznej, a także udzielanie 

poradnictwa w rozwiązywaniu problemów życiowych zgłaszających się osób                   



-Pedagog/ terapeuci / pracownik socjalny - – od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.00 – 15.30. - poradnictwo w zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych, w tym 

rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie, udzielanie wsparcia 

pedagogicznego, udzielanie konsultacji wychowawczych, udzielanie informacji w 

zakresie specjalistycznej pomocy świadczonej przez PCPR oraz inne instytucje i organy, 

udzielanie informacji z zakresu mediacji rodzinnych, praca socjalna                 

- Prawnik udziela porad w piątki w godzinach 9.30 – 12.30  - udzielanie poradnictwa i 

pomocy głównie z zakresu prawa rodzinnego tj. dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, 

sprawy rozwodowe, separacja, sprawy z zakresu ingerencji w wykonywanie władzy 

rodzicielskiej, sprawy za znęcanie się nad rodziną itp.               

-Psycholog – poradnictwo udzielane jest po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym ( 86 278 13 34 wew. 27 lub 86 270 12 99) lub osobistym  - pomoc 

psychologiczna, (poradnictwo, terapia), psychoterapia, psychoedukacja i poradnictwo 

wychowawcze, poradnictwo i terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych, 

konsultacje i terapia rodzinna. 

✓ w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 

tel/fax (0-86) 278-21-81  

  - pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży (od urodzenia do 

ukończenia IV etapu edukacji),- 

 pomoc logopedyczna, 

- pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,  

      - udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno 

      - pedagogicznej związanej wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)  

została wskazana do pełnienia w Powiecie Kolneńskim funkcji wiodącego ośrodka 

koordynacyjno -rehabilitacyjno -opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją 

rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". W ramach 

działań ośrodka oferuje dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia 

niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksową 

pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  

i terapeutyczną.  



Do szczegółowych zadań ośrodka należy: 

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów  

rozwojowych dziecka, 

- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej,  

specjalistycznej pomocy, 

- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, 

- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

-  koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu. 

 

 

 


