powiatowe centrum pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
97-300 Piotrków Trybunalski
Al. 3-go Maja 33
tel./fax 44 732-31-64
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00
e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl
strona internetowa: www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl
Dyrektor - Paweł Giler
adresaci: niepełnosprawni mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, rodziny zastępcze,
usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin
zastępczych, cudzoziemcy, osoby dotknięte przemocą
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo prawne i psychologiczne w tym dla ofiar
przemocy, pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych,
umieszczanie osób potrzebujących w domach pomocy społecznej, finansowanie działalności
warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym oraz organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny oraz
likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
powiatowy urząd pracy
Powiatowy Urząd Pracy
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Dmowskiego 27
tel. 44 647-45-26
fax 44 647-45-25 w 150
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: lopi@praca.gov.pl; lopi@puppiotrkow.pl
strona internetowa: puppiotrkow.pl
Dyrektor - Henryka Gawrońska
adresaci: obsługa bezrobotnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
zakres działań: promocja zatrudnienie, przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja lokalnego
rynku pracy
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
97-300 Piotrków Trybunalski
Al. 3-go Maja 33
tel. 44 732-31-80, 732-31-79
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: pzoone@interia.pl
osoba do kontaktu - Katarzyna Goszcz
adresaci: mieszkańcy powiatu piotrkowskiego
zakres działań: orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
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ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-330 Sulejów
ul. Targowa 20
tel./fax 44 616-20-33
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: mopssulej@wp.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor Jolanta Michalak
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-320 Wolbórz
ul. Sportowa 7
tel. 44 616-44-78
fax 44 616-44-74
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: mops@wolborz.ugm.pl
strona internetowa: wolborz.ugm.pl/gops
osoba do kontaktu - Kierownik Krystyna Błaszczyk
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26-337 Aleksandrów
Aleksandrów 39 b
tel. 44 756-00-13
fax 44 756-00-14
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: gopsalek@poczta.onet.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Dorota Śpiewak
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-318 Czarnocin
ul. J. Poniatowskiego 3
tel. 44 616-51-81
fax 44 616-65-81
godziny pracy: 7.30 - 15.30
e-mail: gopsczarnocin@op.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Małgorzata Cuper
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-350 Gorzkowice
ul. Kwiatowa 4
tel./fax 44 681-80-26
godziny pracy: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00, piątek 7.00 - 15.00
e-mail: opsgorzk@poczta.onet.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Anna Pechta
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-306 Grabica
Grabica 66
tel. 44 616-11-60
fax 44 616-11-88
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gopsgrabica@gazeta.pl
osoba do kontaktu - Katarzyna Senderecka
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-352 Łęki Szlacheckie
Łęki Szlacheckie 13 d
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tel./fax 44 787-53-87
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: gops@lekiszlacheckie.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Maria Purzyńska
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
97-310 Moszczenica
Kosów
ul. Główna 23
tel. 44 616-95-79
tel./fax 44 616-95-97
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00
e-mail: gops@moszczenica.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Marzena Dudzińska - Rejniak
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-510 Ręczno
ul. Piotrkowska 5
tel./fax 44 781-38-18
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: recznogops@interia.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Elżbieta Krawczyk
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-340 Rozprza
ul. Rynek Piastowski 10
tel. 44 615-80-66
fax 44 615-89-11
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
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e-mail: opsrozprza@wp.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Ewa Szczegodzińska, Krystyna Góra
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-371 Wola Krzysztoporska
ul. Szkolna 6
tel. 44 616-32-84
fax 44 616-32-84 w. 12
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gops@wola-krzysztoporska.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Danuta Markiewicz
adresaci: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomani, sytuacji kryzysowej.
zakres działań: praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa w formie zasiłków, świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczowa (gorące posiłki i odzież), pomoc
instytucjonalna (kierowanie do domów pomocy społecznej), aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
warsztat terapii zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej
97-330 Sulejów
ul. Kubusia Puchatka 1
tel. 44 733-60-70
e-mail: wtz@wtzsulejow.pl
strona internetowa: www.wtzsulejow.za.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Dariusz Dura
domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej
97-340 Rozprza
Łochyńsko 75 A
tel. 44 615-80-13
e-mail: dps.lochynsko@wp.pl
strona internetowa: www.dpslochynsko.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor Marzena Herman
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore
Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej "Help-Med" w Raciborowicach
97-310 Moszczenica
Raciborowice 66
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tel. 44 616-88-00
fax 44 617-58-26
adresaci: osoby przewlekle somatycznie chore
Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej „Przystań”
97-340 Rozprza
Wroników 26
tel. 44 732-01-30
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore
Dom Pomocy Społecznej "Happy Port"
97-330 Sulejów
Poniatów
ul. Przedszkolna 17/19
tel. 517 444-060; 695 304-364
e-mail: biuro@happyport.pl
adresaci: osoby przewlekle somatycznie chore i osoby w podeszłym wieku
Dom Pomocy Społecznej "Anders - Dom Seniora"
97-320 Wolbórz
Studzianki 19d
tel. 44 744-16-48; 664 996-199
e-mail: biuro@andersdomseniora.pl
strona internetowa: andersdomseniora.pl
adresaci: osoby przewlekle somatycznie chore i osoby w podeszłym wieku

organizacje pozarządowe
Boryszowskie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie ,,Promyk Nadziei”
97-306 Grabica
Boryszów 2
tel. 509-074-877
osoba do kontaktu - Przewodnicząca Jolanta Miksa
adresaci: rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Grabica w tym
osoby niepełnosprawne
zakres działań: prace społeczne, organizowanie spotkań integracyjnych
Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Rycerska 16
tel./fax 44 649-76-37
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: skpdzn@wp.pl
osoba do kontaktu - Przewodnicząca Krystyna Bartenbach
zakres działań: Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz organizuje
wycieczki krajoznawcze, turnusy rehabilitacyjne, turnieje, biwaki; oferuje również pomoc
przy załatwianiu wszelkich spraw związanych z niepełnosprawnością dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych
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Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sienkiewicza 10/12
e-mail: anna.krysztofiak@pzg.lodz.pl
tel. 787-221-841
osoba do kontaktu - Anna Krysztofiak
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy w Piotrkowie
Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Wysoka 6
tel. 44 646-46-11
osoba do kontaktu - Regina Stefańska
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sienkiewicza 10/12
tel. 44 649-79-83
godziny pracy: środa 10.00 - 12.00
osoba do kontaktu - Prezes Ewa Jabłońska tel. 603-935-948
Stowarzyszenie Klub Seniora
ul. Cmentarna 5A
97-350 Gorzkowice
e-mail: anna.kowalczyk@gorzkowice.pl
osoba do kontaktu - Tadeusz Gaworski
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Wysoka 21
tel./fax 44 645-96-40
e-mail: kontakt@centrumszansa.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
strona internetowa: www.centrumszansa.pl
osoba do kontaktu - Hanna Gural
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 116
tel. 44 732-74-67
e-mail: sekretariat@utw-piotrkow.pl
osoba do kontaktu - Janina Franczak - Kujawska
Szydłowskie Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom ,,Przyjazny Kąt”
97-306 Grabica
Szydłów 56
tel. 44 617-13-38
osoba do kontaktu - Przewodnicząca Elżbieta Jóźwik, Sylwester Ossowski
adresaci: dzieci z rodzin patologicznych oraz osoby niepełnosprawne
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zakres działań: działalność charytatywna, prowadzenie przedszkola, organizacja imprez
lokalnych
środowiskowy dom samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce
26-337 Aleksandrów
Dąbrówka 56
e-mail: scwi@wp.pl
osoba do kontaktu - kierownik Jolanta Kubiak
adresaci: osoby przewlekle somatycznie chore oraz upośledzone umysłowo
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