powiatowe centrum pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
98-400 Wieruszów
ul. Ludwika Waryńskiego 15
tel./fax 62 783-19-95, 784-24-20
godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00
e-mail pcpr_wieruszow@interia.pl
strona internetowa: wieruszow.pcpr.info
osoba do kontaktu - Kierownik Elżbieta Ochocka
Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieruszowie
98-400 Wieruszów
ul. Ludwika Waryńskiego 15
tel./fax 62 783-19-95, 784-24-20
w PIK-u dyżurują specjaliści:
poniedziałek (1 i 3 tydzień miesiąca) - psycholog 15.30 - 19.00, wtorek - pracownik socjalny
15.30 - 18.00, środa - prawnik 16.00 - 19.30, czwartek - pedagog 15.30 - 18.00, piątek psycholog 16.30 - 19.00
osoba do kontaktu - Kierownik Elżbieta Ochocka
adresaci: osoby doznające przemocy, poszkodowane w wyniku zdarzeń losowych, znajdujące
się w sytuacjach kryzysu
zakres działań: PIK oferuje poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, socjalne,
pedagogiczne i rodzinne
powiatowy urząd pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie
ul. Ludwika Waryńskiego 15
98-400 Wieruszów
tel. 62 784-15-53, 784-12-44
fax 62 784-11-49
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: lowe@praca.gov.pl
strona internetowa: www.pup.wieruszow.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor Grażyna Wójciak
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
Powiat nie posiada zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, mieszkańcy Powiatu orzekani
są w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. 43 822-03-69
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
osoba do kontaktu - Przewodniczący Zespołu Mariusz Gorczyca
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placówka edukacyjna
Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieruszowie
98-400 Wieruszów
ul. Dąbrowskiego 21
tel. 62 784-17-26
godziny pracy: poniedziałek - piątek 6.30 - 16.00
e-mail: przedszkolenr1wieruszow@op.pl
strona internetowa: p1wieruszow.przedszkolowo.pl
Zespół Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
- Przedszkole
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Klasa Życia
- Gimnazjum nr 2
98-400 Wieruszów
ul. Teklinowska 27
tel. 62 784-16-35
e-mail: zs2@go2.pl
strona internetowa: www.zs2.dbv.pl
W Zespole Szkół funkcjonuje zespół edukacyjno-terapeutyczny przeznaczony dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej oraz opóźnionej w rozwoju dla klas IV-VI szkoły podstawowej
oraz I-III gimnazjum
Zespół Szkół w Tyblach
- klasy I-III klasa integracyjna dla dzieci z upośledzeniem lekkim
- klasy I-III dla dzieci z autyzmem
- klasa IV-VI dla dzieci z upośledzeniem lekkim
- Zespół edukacyjno - terapeutyczny I-VI dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym
- Zespół rewalidacyjno - wychowawczy dla dzieci głęboko upośledzonych
- Oddział gimnazjalny dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym
98-420 Sokolniki
Tyble 50
tel. 62 784-61-17
ośrodki pomocy społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
98-400 Wieruszów
ul. Rynek 21
tel. 62 784-15-54
tel./fax 62 784-11-99
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: wieruszow@mgops.pl
strona internetowa: mgops.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Anna Ostrycharz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec
ul. 11-go Listopada 2
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tel./fax 62 781-50-53
e-mail: gops@boleslawiec.net.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Karolina Słowińska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach
98-410 Czastary
ul. Wolności 29
tel. 62 784-31-12
e-mail: gops_czastary@post.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Ewa Wieczorek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach
98-405 Galewice
ul. Wieluńska 3
tel. 62 783-86-00
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gops@galewice.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Beata Janiaczyk
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie
98-360 Lututów
ul. Klonowska 8
tel. 43 871-41-31
e-mail: gops_lututow@o2.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Alina Stefanowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach
98-432 Łubnice
ul. Sikorskiego 102
tel. 62 784-70-23
e-mail: gops@uglubnice.com.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Jadwiga Podejma
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach
98-420 Sokolniki
ul. Piłsudskiego 1
tel. 62 784-61-90
e-mail: gops@sokolniki.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Barbara Wydmuch
warsztat terapii zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Sportowa 7
98-400 Wieruszów
te./fax 62 784-25-35
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: biuro@sikos.org.pl
strona internetowa: wtzwieruszow.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Henryka Sokołowska
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zakres działań: realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej
do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika
WTZ realizuje zadania w ramach 10 pracowni: artystycznej, krawieckiej, stolarskoślusarskiej, gospodarstwa domowego, komputerowo-poligraficznej, introligatorskiej, ceramiki
i mas twardych, ogrodniczej, rewalidacyjno-rehabilitacyjnej oraz aktywizacji zawodowej
domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej Chróścin - Wieś
98-430 Bolesławiec
Chróścin 50
tel. 62 783-61-30
fax 62 783-60-19
godziny pracy: placówka całodobowa, administracja 7.00 - 15.00
e-mail dps-chroscin-wies@pvd.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor Bożena Ferdynus
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore
Dom Pomocy Społecznej Chróścin - Zamek
98-430 Bolesławiec
Chróścin 47
tel./fax 62 783-60-33
godziny pracy: placówka całodobowa, administracja 7.00 - 15.00
e-mail dps@palac.qt.pl; dps.zamek@gmail.com
strona internetowa: www.palac.qt.pl
osoba do kontaktu - Dyrektor Urszula Dela
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore
organizacje pozarządowe
Dom Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie
98-405 Galewice
Głaz 12
tel. 62 784-39-29
www.dwdglaz.com
osoba do kontaktu - Dyrektor Mirosław Dębski
adresaci: dzieci pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo lub będących w trudnych
warunkach materialnych, osoby niepełnosprawne
zakres działań: prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, organizowanie turnusów
rehabilitacyjnych, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Terenowe w Wieruszowie
98-400 Wieruszów
ul. Rynek 21
godziny pracy: czwartek 9.00 - 12.00
tel. 692-335-093
osoba do kontaktu - Prezes Kazimierz Jasiński
adresaci: emeryci, inwalidzi i renciści
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zakres działań: uczestniczenie w życiu społecznym, współdziałanie z organami władzy
administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi, organizowanie życia
kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie ich interesów
Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Wieluniu
98-300 Wieluń
ul. Królewska 1
tel. 533041888
godziny pracy: wtorek 9.30 - 11.30
dyżur również w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 15 A, w I czwartek miesiąca 10.00 - 12.00
osoba do kontaktu - Prezes Bożena Dziechcińska
adresaci: mieszkańcy powiatu wieruszowskiego - osoby niewidome i słabo widzące
zakres działań: społeczna integracja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych
i społecznych, przeciwdziałanie społecznej dezintegracji
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”
ul. Marianów 7
98-400 Wieruszów
tel./fax 62 784-13-31, 62 784-25-35
godziny pracy poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
e-mail: biuro@sikos.org.pl
strona internetowa: www.sikos.org.pl
osoba do kontaktu - Prezes Henryka Sokołowska
adresaci: osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież
zakres działań: wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich
sprawności fizycznej, psychicznej oraz terapia zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Integracyjne Pomocny Dom
98-430 Bolesławiec
Chróścin 50
tel./fax 601-142-778
godziny pracy: stowarzyszenie działa charytatywnie, nie ma ustalonych godzin pracy
osoba do kontaktu - Prezes Agnieszka Jeżykowska
adresaci: osoby chore psychicznie
zakres działań: realizacja programów w zakresie rehabilitacji, terapii społecznej, organizacji
pomocy społecznej w środowisku objętym terenem działania stowarzyszenia
Stowarzyszenie Integracyjne „Rodzina”
98-360 Lututów
ul. Klonowska 8
tel. 600-431-652
osoba do kontaktu - Prezes Kazimiera Chrobot
adresaci: osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin, członkowie rodzin dysfunkcyjnych,
dzieci odrzucone, samotne, skrzywdzone, dzieci zagrożone alkoholizmem i narkomanią
zakres działań: organizowanie wypoczynku wakacyjnego, wyjazdów rekreacyjnych, imprez
sportowo-rozrywkowych, spotkań terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych,
prowadzenie zajęć pozaszkolnych, edukacja przedszkolna
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Stowarzyszenie Profilaktyczne Alternatywa
98-400 Wieruszów
ul. Kępińska 53
tel. 663-990-474
godziny pracy: poniedziałek, środa, piątek 15.00 - 18.00
osoba do kontaktu - Prezes Monika Kuc-Mielcarek
adresaci: dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych i zagrożonych patologią
zakres działań: zapewnienie pomocy rodzinom mającym problemy wychowawcze,
zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży, pozyskiwanie
środków na realizację statutowych zadań poprzez organizowanie zbiórek, imprez kulturalnych
i sportowych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie
98-400 Wieruszów
ul. Sportowa 7
te./fax 62 784-25-35
godziny pracy poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
osoba do kontaktu - Prezes Janina Moska
adresaci: osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie
zakres działań: prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych, współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową,
samorządami, kościołami, organizacjami pozarządowymi
środowiskowe domy samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach
98-405 Galewice
Osiek 185 C
te./fax 62 784-32-22
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sdsosiek@interia.pl
strona internetowa: sdsosiek.prv.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Paweł Szandała
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore i upośledzone umysłowo
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie
98-430 Bolesławiec
Chróścin 50 D
tel. 604 38-18-21
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sdschroscin@interia.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Violetta Lis
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore i upośledzone umysłowo
zakład aktywności zawodowej
Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub
Otwartych Serc”
98-400 Wieruszów
ul. Marianów 7
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tel. 62 781-62-12, 760-73-07
email: biuro@zazwieruszow.org.pl
strona internetowa: zazwieruszow.org.pl
osoba do kontaktu - Kierownik Aleksandra Skowrońska-Strzelczyk
zakres działań: świadczenie usług w zakresie prac poligraficznych, introligatorskich,
niszczenia dokumentów, rękodzieła artystycznego, pielęgnacji terenów zieleni,
podwykonawstwa (montaż, konfekcjonowanie, itp.), funkcjonowanie komórki medyczno społecznej tj. działów rehabilitacyjnego, medycznego i socjalno-terapeutycznego
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