powiatowe centrum pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
98-200 Sieradz
Plac Wojewódzki 3
tel. 43 827-18-07
fax 43 822-43-77
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: pcpr.sieradz@gmail.com
strona internetowa: www.pcprsieradz.pl
powiatowy urząd pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Plac Wojewódzki 3
tel. 43 822-11-43, 822-11-47
fax 43 822-13-31
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: losi@praca.gov.pl
strona internetowa: pupsieradz.pl
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
98-200 Sieradz
Plac Wojewódzki 3
tel./fax 43 822-03-69
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek 8.00-15.00
e-mail: pzon.sieradz@gmail.com
placówki edukacyjne
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Szlachecka 11
tel. 43 822-37-19
fax 43 829-46-15
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: szkola.podstawowa8@neostrada.pl; sekretariat@sp8.sieradz.eu
strona internetowa: spi8.pl
Zespół Szkół Katolickich przy Parafii Rzymsko-Katolickiej im. Błogosławionej Urszuli
Ledóchowskiej
98-200 Sieradz
ul. Krakowskie Przedmieście 123 a
tel. 43 826-05-72
fax 43 827-48-20
e-mail: sekretariat@zsksieradz.com
strona internetowa: www.zsksieradz.com
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Zespół Szkół Specjalnych w Warcie
98-290 Warta
ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829-46-15
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: lajswiola@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.zsswarta.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Krakowskie Przedmieście 58
tel. 43 822-76-51, 43 822-45-63
fax 43 822-00-87
godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30 -15.30
e-mail: specsier@pro.onet.pl
strona internetowa: www.sosw-sieradz.webd.pl
ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Polna 5
tel. 43 651-14-01, 827-45-66
fax 43 651-14-02
e-mail: mops@sieradz.home.pl
strona internetowa: www.cms.mopssieradz.finn.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach
98-235 Błaszki
Lubanów 27
tel./fax 43 829-34-69
e-mail: mgops@blaszki.pl
strona internetowa: www.mgops.blaszki.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie
98-290 Warta
ul. Wł. St. Reymonta 1
tel./fax 43 829-40-29
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie
98-270 Złoczew
ul. Burzenińska 4
tel./fax 43 820-24-56
e-mail: mgopszloczew@gazeta.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brąszewicach
98-277 Brąszewice
ul. Starowiejska 1
tel. 43 821-13-70
fax 43 821-18-73
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu
98-275 Brzeźnio
ul. Wspólna 44
tel. 43 820-32-11
fax 43 820-36-71
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Burzeninie
98-260 Burzenin
ul. Sieradzka 4
tel. 43 821-43-66
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie
98-215 Goszczanów
ul. Kaliska 19
tel. 43 829-82-41
fax 43 829-82-31
e-mail: gops_goszczanow@post.pl
strona internetowa: www.gopsgoszczanow.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej
98-273 Klonowa
ul. Ks. Józefa Dalaka 2
tel. 43 820-84-93
fax. 43 820-84-76
e-mail: gops@klonowa.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
tel./fax. 43 827-60-27
e-mail: gops@sieradz.home.pl
strona internetowa: www.gopssieradz.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie
98-285 Wróblew
Wróblew 15
tel./fax 43 828-66-16
e-mail: gops_wroblew@post.pl
Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
98-200 Sieradz
ul. Polna 18/20
tel./fax 43 827-41-19
e-mail: moik@mopssieradz.pl
godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 19.00, wtorek, środa 8.00 - 20.00, czwartek, piątek 8.00 18.30
warsztat terapii zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
98-200 Sieradz
ul. Polna 18/20
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tel. 43 822-48-17
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: wtzsieradz@o2.pl
adresaci: osoby niepełnosprawne wymagające rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie
pozyskiwania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia
domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach
98-210 Sieradz II
Biskupice 72
tel. 43 827-46-95
fax 43 822-25-20
e-mail: dps@invar.net.pl
adresaci: mężczyźni przewlekle psychicznie chorzy
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 34
tel. 43 827-69-80, 827-69-92, 827-92-01
fax 43 827-96-74
e-mail: dps-sieradz@wp.pl
strona internetowa: www.dpssieradz.pl
adresaci: osoby w podeszłym wieku
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Rożdżałach
98-290 Warta
Rożdżały 7
tel./fax 43 829-68-57
e-mail: dps.rozdzaly@gmail.com.pl
strona internetowa: www.dpssieradz.pl/filia-rożdżały
adresaci: osoby niepełnosprawne intelektualnie
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Witowie
98-260 Burzenin
ul. Wspólna 74
tel. 43 821-40-11
e-mail: dps-sieradz@wp.pl
strona internetowa: www.dpssieradz.pl/filia-witów
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych Intelektualnie
98-200 Sieradz
ul. Dominikańska 16
tel. 43 822-53-05
tel./fax 43 822-38-39
e-mail: dps.dzieci.sieradz@urszulanki.pl
adresaci: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie
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organizacje pozarządowe
Polski Komitet Pomocy Społecznej
98-200 Sieradz
Plac Wojewódzki 1
tel./fax 43 822-58-49
godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00
osoba do kontaktu - Irena Bednarek
e-mail: pkpssieradz@op.pl
zakres działań: niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych
przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności
ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją,
rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym; kształtowanie postaw
społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób
potrzebujących pomocy bądź wsparcia
Polski Związek Głuchych
98-200 Sieradz
Al. Pokoju 11c, lok. 10
tel. 695-055-064
e-mail: sieradz@pzg.lodz.pl
zakres działań: prowadzenie rehabilitacji słuchu i mowy, organizacja pracy oświatowej,
zawodowej, kulturalnej, społecznej, prowadzenie rehabilitacji zawodowej, ochrona praw
i interesów, udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych
Polski Związek Niewidomych
98-200 Sieradz
ul. Kościuszki 5 lok. 5
tel. 725-464-000
godziny pracy: środa 10.00 - 14.00
zakres działań: organizacja szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych niewidomych, szkolenie
rodziców i opiekunów, organizowanie turystyki i rekreacji, działania na rzecz zatrudnienia
niewidomych, prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla niewidomych i słabowidzących,
prowadzenie biblioteki książek mówionych
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
98-200 Sieradz
ul. Kościuszki 5, Aleja Pokoju 11c
tel. 43 822-90-24
tel. 606-956-915, 669-165-309
e-mail: jan_kruszynski@op.pl
godziny pracy: poniedziałek, piątek, 11.00 - 13.00, środa 15,00 - 17.00
osoba do kontaktu - Jan Kruszyński, Wacława Gołąb
zakres działań: reprezentowanie interesantów, członków Stowarzyszenia i osób chorych
na cukrzycę wobec władz państwowych, integracja środowisk diabetyków i sympatyków
poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo, organizacja i prowadzenie edukacji
diabetologicznej wśród chorych
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Sienkiewicza 2 B lok. 15
biuro: ul. Nenckiego 2
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tel. 784-642-182
godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00
e-mail: sieradz@ptsr.org.pl
strona internetowa: ptsrsieradz.nasze.pl
osoba do kontaktu - Przewodniczący Maria Kulenty
zakres działań: poprawa warunków życiowych i zdrowotnych, zwiększenie uczestnictwa
w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym, likwidacja barier psychologicznospołecznych, reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju
i za granicą
Sieradzki Klub Amazonka
98-200 Sieradz
ul. Kościuszki 5/21
tel. 691 30-16-04
e-mail: amazonka.sieradz@wp.pl
godziny pracy: wtorek 11.00 - 14.00
osoba do kontaktu - Janina Romek
zakres działań: systematyczne prowadzenie profesjonalnej rehabilitacji ruchowej,
prowadzenie terapii z psychologiem i działań na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi,
działania informacyjno-wspierające, zadaniem członkiń klubu jest zaopatrzenie w protezy,
peruki, prowadzenie wolontariatu i inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”
98-200 Sieradz
ul. Krakowskie Przedmieście 58
tel. 43 822-45-63, 43 822-76-51
fax 43 822-00-87
e-mail: specsier@pro.onet.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
osoba do kontaktu - Piotr Iszczek
zakres działań: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, doskonalenie sprawności
psychofizycznej, polepszanie stanu zdrowia, propagowanie i popieranie różnych form
rehabilitacji ruchowej, oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej
Stowarzyszenie „Dary Losu” na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
98-200 Sieradz
ul. Krakowskie Przedmieście 58
biuro: ul. Warneńczyka 1
tel. 509-685-180, 502-240-3-54
godziny pracy: sobota 9.00 - 12.00
e-mail: maryla.wika@interia.pl
strona internetowa: www.darylosu.org
osoba do kontaktu - Maria Wika
zakres działań: niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, pomoc osobom
w trudnej sytuacji materialnej, działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego,
psychologiczna i terapeutyczna, wyrabianie nowych nawyków związanych z ochroną
środowiska, kształtowanie postawy szacunku dla środowiska
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "AB OVO"
ul. Krakowskie Przedmieście 58
98-200 Sieradz
tel. 43 822-76-51, 822-45-63
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tel. 606-192-376
fax 43 822-00-87
e-mail: stowarzyszenieabovo@gmail.com
strona internetowa: www.stowarzyszenieabovo.pl
osoba do kontaktu: Iwona Komorowska
zakres działań: propagowanie szeroko pojętej idei integracji osób niepełnosprawnych
umysłowo, fizycznie, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z pełnosprawnymi
członkami społeczeństwa, działanie na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu
osób
niepełnosprawnych,
organizowanie
pomocy
w przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym
społecznie, wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i zaopatrzenie
w sprzęt specjalistyczny, przeciwdziałanie powstawaniu patologii wśród dzieci i młodzieży,
rozwijanie zainteresowań i promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzież, rozwijanie świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej młodego
pokolenia
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Polna 26
tel. 43 822-42-46
fax 43 822-20-20
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: sieradztpd@wp.pl
strona internetowa: www.tpdsieradz2.republika.pl
osoba do kontaktu - Beata Dwojacka
zakres działań: troska o jakość warunków życia dziecka, jego rozwój, bezpieczeństwo,
przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, przeciwdziałanie dyskryminacji
i wykorzystywaniu dzieci, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, współpraca
z organami władzy publicznej, administracji rządowej, inicjowanie i rozwijanie
specjalistycznych form pomocy
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
98-200 Sieradz
ul. Kościuszki 5/12
tel. 43 822-39-04
tel. 508-203-042
godziny pracy: poniedziałek, środa, piątek od 10.00 - 13.00
osoba do kontaktu - Marek Świerczyński
zakres działań: poprawa warunków bytowych i socjalnych, integracja osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”
98-200 Sieradz
ul. Szlachecka 11
tel. 43 822-37-19
godziny pracy: poniedziałek - piątek 11.30 - 16.00
e-mail: szkola.podstawowa8@neostrada.pl
osoba do kontaktu - Marzena Wieczorek
zakres działań: działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
zapobieganie izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, propagowanie zasad
tolerancji wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, stwarzanie warunków do integracji
z osobami zdrowymi, pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki
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życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, współpraca i kontakty z organizacjami
oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci
i młodzieży
Stowarzyszenie Pomocy “Wiara”
98-270 Złoczew
ul. Burzenińska 8/10
tel./fax 43 822-51-75
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00- 16.00
e-mail: sp_wiara@o2.pl
strona internetowa: wiarazloczew.ehost.pl
osoba do kontaktu - Aneta Łudczak
środowiskowy dom samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach
98-290 Warta
Rożdżały 7
tel./fax 43 829-60-10
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sds_rozdzaly@poczta.onet.pl
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore, upośledzone umysłowo i wykazujące inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
Środowiskowy Dom Samopomocy w Grójcu Wielkim
98-270 Złoczew
Grójec Wielki 24
tel. 43 822-51-75
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: sp-wiara@o2.pl
adresaci: osoby z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych z terenu powiatu
sieradzkiego
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