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LIST INTENCYJNY 

 Szanowni Państwo, 

 

 

 W odpowiedzi na potrzeby rodziców i wychowawców przekazujemy Państwu informator, będący 

swego rodzaju kompendium informacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i mło-

dzieży. Jest on wynikiem współpracy wielu instytucji miejskich w ramach działań  systemowych w zakresie 

wychowania  i profilaktyki w Tarnowie. 

 Głównym jego zadaniem jest ułatwienie współdziałania pomiędzy rodzicami, nauczycielami i oso-

bami, które zajmują się wychowaniem a różnego rodzaju instytucjami na terenie Tarnowa. Wskazuje kie-

runek, ścieżkę działania czy postępowania. Obejmuje informacje o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc 

psychologiczną, prawną oraz wsparcie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży w tym niepełno-

sprawnej  i z niepowodzeniami. Ma ułatwić szybkie znalezienie form pomocy w zakresie edukacji, pomocy 

społecznej, szeroko pojętego bezpieczeństwa i działalności organizacji pozarządowych dla dobra dziecka i 

rodziny. 

 

Zapraszam i zachęcam do częstego zeń korzystania! 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa 

          Krystyna Latała 
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Miejski informator, który oddajemy w Państwa ręce stanowi jednolity pod względem treści katalog 

podmiotów w Tarnowie i zakresu ich aktywności. Zawiera podstawowe dane na temat instytucji, organiza-

cji i innych podmiotów, które wspierają rozwój i działają na rzecz dzieci  i młodzieży. W przypadku wybra-

nych szkół i przedszkoli informator zbiera dane  o pomocowym charakterze prowadzonych przez nie dzia-

łań, a nie całościowej funkcji tych placówek. Należy podkreślić, że każda szkoła czy przedszkole świadczą 

dziś pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rzecz młodych ludzi na wszystkich poziomach edukacyjnych.  

Aby ułatwić korzystanie z informatora, na początku zamieściliśmy słownik pojęć. Sylwetki poszcze-

gólnych placówek obejmują dane teleadresowe, godziny, w których można uzyskać informacje, formy po-

mocy świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży, ponadto kategorie adresatów tych form w rozróżnieniu na 

szczególne potrzeby oraz wiek dzieci, a także informacje dodatkowe, oddające specyfikę instytucji. Infor-

mator zawiera również indeks form pomocy i jej adresatów, co ma pomóc w szybkim odnajdywaniu po-

trzebnych Państwu informacji. 

 

Wszystkie dane zawarte w informatorze są aktualne na kwiecień 2016 r.  Jest to wydanie drugie. 

Planujemy monitorowanie i okresową aktualizację  informatora w kolejnych wydaniach. Będziemy 

wdzięczni za informacje zwrotną na temat jego przydatności. Wszelkie pytania i wątpliwości a także aktua-

lizacje proszę kierować na adres mailowy ankieta.tarnowska@op.pl lub pod numerem telefonu 14 622 27 

96. 

 

 

 

Inga Prusak 

socjolog 

Specjalistyczna Poradnia 

Profilaktyczno-Terapeutyczna 

 

OD REDAKCJI 
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SŁOWNIK POJĘĆ 

Diagnoza psychologiczna- wykonywana jest przez psychologa, ma na celu opisanie funkcjonowania 

osoby diagnozowanej, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania. Do podstawowych metod 

diagnostycznych stosowanych przez psychologów należą: rozmowa, wywiad, obserwacja i testy psycholo-

giczne. Przedmiotem diagnozy może być całość funkcjonowania lub jakiś jego element. Przykładowymi  

rodzajami diagnozy psychologicznej jest: diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości, diagnoza neuropsy-

chologiczna, diagnoza predyspozycji zawodowych. Diagnoza psychologiczna wykonywana jest w trakcie 

kilku spotkań. Po zakończeniu diagnozy psycholog sporządza opinię psychologiczną, która zawiera inter-

pretację wyników badania oraz wnioski wypływające z całego badania. 

 

Diagnoza pedagogiczna - jej celem jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświad-

czanych przez dziecko. Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania (tempo, technika, po-

prawność i rozumienie) oraz pisania (rodzaj błędów, tempo, technika, grafia), a także znajomość zasad or-

tografii i poziom podstawowych wiadomości z j. polskiego i matematyki. Ponadto na proces diagnozy skła-

da się rozmowa z rodzicem (opiekunem prawnym) i dzieckiem oraz obserwacja dziecka w trakcie badania. 

Diagnoza ta ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych ucznia, a także przedstawia fak-

tyczny poziom nabytych sprawności w odniesieniu do wymagań programowych klasy, do której dziecko 

uczęszcza. Opinia wydawana po badaniu jest adekwatnym opisem badanego, podaje istotne cechy jego 

funkcjonowania oraz zawiera zalecenia, czyli realny plan pomocy. Badanie pedagogiczne przeznaczone jest 

dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym. 

 

Diagnoza logopedyczna - jest procesem złożonym i wymaga czasu.  Typowymi  elementami diagnozy 

logopedycznej jest:  wywiad z rodzicem (m.in. na temat rozwoju dziecka, w tym rozwoju motorycznego i 

mowy), obserwacja dziecka  (jego sposobu komunikowania się, chęci nawiązywania kontaktu itd.), badanie 

(rozumienia i nadawania mowy). Logopeda stosuje tu szereg narzędzi diagnostycznych. Badaniem uzupeł-

niającymi może być badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych. Do pełnej diagnozy logope-

dycznej często potrzebne są badania dodatkowe, wykonywane u innych specjalistów. Są to przede wszyst-

kim: badanie słuchu, badanie psychologiczne, badania neurologiczne, badania ortodontyczne. 

 

Diagnoza społeczna- badanie, które ma na celu określenie czasu i zasięgu występowania zjawisk oraz 

ustalenie prawidłowości rządzącymi tymi procesami. Celem diagnozy może być:  usunięcie niepożądanego 

stanu rzeczy, ocena skuteczności określonej akcji lub  zebranie danych ogólnych, które mogą, lecz nie mu-

szą być wykorzystane. Sam proces badawczy, rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego.  

Odnosi się on do jednostek, grup, organizacji i zjawisk społecznych dokonujących się w ramach społeczeń-

stwa.  Etapem drugim jest realizacja badań, czyli pomiar, ukierunkowanie badań i zbieranie danych. Etap 

trzeci to opracowanie danych (uporządkowanie  i policzenie). Etapem końcowym jest interpretacja wyni-

ków. 

 

Profilaktyka zaburzeń– systematyczne, planowane i ciągłe działanie zmierzające do zminimalizowania 

negatywnych skutków w danym obszarze. To szerokie pojęcie wymagające uszczegółowienia obszaru, któ-

rego dotyczy np. profilaktyka zaburzeń odżywiania.  

 

Pomoc psychologiczna obejm uje:  konsultacje , porady i terapię psychologiczną. Są to trzy różne 

formy pomocy. Konsultacje i porady to kilka spotkań, podczas których osoba może uzyskać konkretne in-

formacje i możliwości działania, mogące pomóc w rozwiązaniu zgłaszanej trudności. Terapia jest działa-
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niem długoterminowym, gdzie terapeuta towarzyszy osobie w dokonywaniu zmiany w swoim życiu, poma-

ga przepracować bolesne doświadczenia i pracuje nad poszerzaniem świadomości klienta. Pozwala to na 

dokonanie świadomych wyborów przy znajomości ich pozytywnych i negatywnych konsekwencji. 

 

Dydaktyka, czyli proces nauczania i uczenia się, w szelkich przedm iotów  na kolejnych pozio-

mach edukacji od przedszkola do studiów wyższych. 

 

Edukacja rozumiana jako proces zdobywania wiedzy,  wychowanie  i  kształcenie, czyli ogół czynności i 

procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych postaw, cech i umiejętności. 

Kształcenie specjalne przeznaczone jest dla uczniów  niepełnospraw nych tzn.: niesłyszą-

cych, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w umiarkowanym i znacznym, 

z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi  oraz niedostosowanych społecznie 

(zagrożonych niedostosowaniem), którzy  wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pra-

cy. O potrzebie kształcenia specjalnego orzekają zespoły orzekające działające w poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Kształceniem specjalnym objęci są także uczniowie zdolni. Polega ono na doborze metod 

kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia. 

Osoby niedostosowane społecznie to dzieci i m łodzież, u których na skutek zaburzeń w e-

wnętrznych lub niekorzystnych warunków środowiskowych występują utrwalone zaburzenia w zachowa-

niu. 

Typowymi objawami niedostosowania społecznego są: zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji, nadpo-

budliwość psychoruchowa, choroba psychiczna, konflikt z prawem, prostytucja, ucieczki z domu, agresja 

(słowna i fizyczna), nierealizowanie obowiązku szkolnego, zaburzenia koncentracji uwagi, lękliwość, kon-

flikty z nauczycielami lub rówieśnikami i inne. 

 

Osoby z zaniedbanych środowisk, to dzieci i młodzież, którą dotknęła niew ydolność w ycho-

wawcza rodziców i opiekunów prawnych, a także trudna sytuacja bytowa,    brak zagospodarowanego czasu 

wolnego lub kontakty ze środowiskiem patologicznym. 

 

Osoby z trudnościami adaptacyjnymi, to osoby, które m ają trudność w  funkcjonow aniu w 

obecnym środowisku społecznym. Przyczyną tego mogą być: różnice kulturowe, zmiana środowiska eduka-

cyjnego, migracje dzieci i rodziców, bariery językowe i inne. 

 

Uczeń zdolny, to taki, który w ykazuje ponadprzeciętny poziom rozw oju psychofizycznego, 

połączonego z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji, przejawiającym się w samodziel-

nym i konsekwentnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania. 

 

Wychowanie- procesy i oddziaływania zachodzące w relacji między dwiema osobami, które pomagają im 

rozwijać własne człowieczeństwo. Odbywają się one w atmosferze własnej wolności i godności przy okaza-

niu autentyczności, poczucia odpowiedzialności, zaufania i empatii. 
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EDUKACJA 
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Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnowie  

ul. Nadbrzeżna Dolna  7 ,  33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL por-pp@umt.tarnow.pl  

14 6559995  8:00- 16:00  ADRES STRONY WWW www.ppptarnow.is.net.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 doradztwo zawodowe 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie  

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

 Dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia edukacji oraz ich rodzice/ 
opiekunowie prawni. 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Poradnia wydaje orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, naucza-
nia indywidualnego  i zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.  Można w niej 
uzyskać: poradę, informację, rozmowę, konsultację, a także opinię 
(pisemna lub ustną) w zależności od problemu. W poradni prowadzona jest 
terapia: zaburzeń mowy, trudności w czytaniu i pisaniu, EEG Biofeedback, 
trudności wychowawczych. 

Poradnia prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli, a także grupy 
wsparcia dla pedagogów szkolnych i logopedów. 

Ponadto przy poradni funkcjonuje II Zespół Wczesnego Wspomagania  
Rozwoju Dziecka organizujący zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadają-
cych opinię PPP o wczesnym wspomaganiu rozwoju– usprawniania zabu-
rzonych funkcji dziecka. 

Poradnie 
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Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno– Terapeutyczna w Tarnowie 

ul. Szujskiego 25, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZY-

SKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL topp20@poczta.onet.pl 

14 622 27 96, 14 636 27 96 8:00– 15:00 ADRES STRONY WWW www.sppt.tarnow.pl 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna (na potrzeby udzielanej pomocy psychologicznej) 

 diagnoza pedagogiczna (w sprawie trudności wychowawczych) 

 diagnoza logopedyczna 

 diagnoza społeczna  

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna 

 edukacja 

 doradztwo zawodowe (w trakcie procesu terapeutycznego) 

 koordynacja działań systemowych w zakresie profilaktyki zagrożeń dzieci 
i młodzieży (organizowanie Miejskich Konferencji Wychowawczych, współor-
ganizowanie spotkań z Radami Rodziców, dni otwarte placówki) 

OFERTA  

DLA 

  

 

 osoby niepełnosprawne umysłowo (pośrednio poprzez pomoc udzielaną 
rodzinie) 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie  

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore  

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci, młodzież mieszkające lub uczące się w Tarnowie oraz ich rodzice, i 
opiekunowie i nauczyciele. 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Na pisemny wniosek poradnia udziela potwierdzenia o udzielonej pomocy psy-
chologicznej. Placówka realizuje postanowienia sądu, MOPS i zespołu interdy-
scyplinarnego w zakresie udzielenia pomocy psychologicznej. 
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie 

ul. Krzyska 17 a, 33– 100 Tarnów 

Filie: 33-170 Tuchów, ul. Wróblewskiego 1, 33-240 Żabno, ul. Św. Jana 1, 33-830 Wojnicz, ul. Jagiellońska 17 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL sekretariat@pppptarnow.pl  

14 652 64 94  7:30- 15:30  ADRES STRONY WWW www.pppptarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna  

 edukacja 

 doradztwo zawodowe 

 pomoc logopedyczna  

 zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie  

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 

Dzieci od urodzenia do ukończenia nauki w szkole. 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom potrzebują-
cym wsparcia poprzez wnikliwą diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logope-
dyczną oraz działania profilaktyczne i doradztwo. W ramach działań poradnia pro-
wadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
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ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna (terapia, konsultacje, poradnictwo) 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie  

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci w wieku od 0 do 16 roku życia 

  

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia nauki szkolnej po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej i rehabilitacyjnej, 
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i 
nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowa-
niem i kształceniem dzieci i młodzieży.  

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie  

ul. Jana Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów  

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL poradnia@ichlepszejutro.pl  

146390909  11:00– 19:00 ADRES STRONY 

WWW 
Ichlepszejutro.pl/poradnia  
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ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 pomoc psychologiczna  

 edukacja 

 pomoc  prawna 

 pomoc medyczna 

 pomoc duszpasterska 

OFERTA  

DLA 

  

 

Oferta skierowana jest do  osób potrzebujących 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Poradnia zajmuje się doradztwem, poradnictwem i psychoterapią prowa-
dzonymi w ramach poradni specjalistycznej. Ponadto  udziela wsparcia 
psychologicznego za pośrednictwem "Telefonu Zaufania 19487 "., który jest 
czynny   od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00, z piątku na 
sobotę i z soboty na niedzielę  jako całonocny od 16.00- 06.00 

W poradni prowadzona jest psychoterapia indywidualna oraz rodzinna. A 
także mediacje . Działalność edukacyjna poradni polega na organizowaniu 
szkoleń, form dokształcania, zebrań dyskusyjnych, i wymiany doświadczeń.  

>ARKA< Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie  19487  

Pl. Katedralny 6 , 33 - 100 Tarnów  

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL arkaporadnia@wp.pl  

14 6210191 

19487  

16:00- 20:00 

od poniedziałku do 
piątku  

ADRES STRONY 

WWW 
http:/www.wsd.tarnow.pl/arka/  
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Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie 

ul.  Lwowska 38, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL  dyrpp1@umt.tarnow.pl  

14 621 38 24 

14 656 25 40  

8:00– 15:00 ADRES STRONY WWW  jedyneczka.edu.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 kształcenie specjalne 

 edukacja 

 dydaktyka 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 terapia logopedyczna 

 korekta wad postawy 

OFERTA  

DLA 

  

 

 osoby niepełnosprawne umysłowo; 

 osoby niepełnosprawne fizycznie; 

 osoby niedostosowane społecznie  

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym; 

 osoby szczególnie uzdolnione; 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej; 

 osoby przewlekle chore  

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi; 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

 dzieci z autyzmem, z Zespołem Aspergera 

 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci w wieku od 3 do 8 roku życia 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały, w tym trzy integracyjne. Praca 

przebiega w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. W 

placówce można uzyskać pomoc pedagogiczną, logopedyczną, w zakresie reha-

bilitacji ruchowej. Prowadzone są zajęcia dodatkowe: język angielski, religia, 

korekta wad postawy, kółko plastyczne, kółko ekologiczne.  

Publiczne szkoły i placówki  
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Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym 

ul.  Pułaskiego 93 A, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL  przedszkole14@star.net.pl  

14 636 03 80  8:00 – 15: 00  ADRES STRONY 

WWW 
www.star.net.pl/~przedszkole14  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 kształcenie specjalne 

 dydaktyka (w tym w oddziałach integracyjnych) 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 terapia logopedyczna  

OFERTA  

DLA 

  

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie  

 osoby z zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore  

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia 

  

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do przedszkola, 
opinia i/lub orzeczenie PPP. 

 Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i 
skierowanie do oddziału integracyjnego dziecka niepełnosprawnego 
wydane przez Wydział Edukacji UMT.  

INFORMACJE  

DODATKOWE 

 

W placówce realizowane jest nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego a także wspomaganie rodziny w 
wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.  
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Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 

 

ul. Westerplatte 10 , 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL dyrpp18@umt.tarnow.pl  

14 623 12 30  8:00– 15:00 ADRES STRONY WWW  przedszkolepodsmerfem.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna 

 kształcenie specjalne 

 dydaktyka 

 edukacja 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi 

WIEK 

  ADRESATÓW   

POMOCY 

 

Dzieci w wieku  od 0 do 10 roku życia 

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do przedszkola, 
opinia i/lub orzeczenie PPP. 

 Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i 
skierowanie do oddziału integracyjnego dziecka niepełnosprawnego 
wydane przez Wydział Edukacji UMT.  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

W przedszkolu funkcjonują odziały integracyjne i  I Zespół Wczesnego Wspo-
magania Rozwoju Dziecka. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci: zajęcia 
terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię z PPP o wczesnym wspomaga-
niu rozwoju. Zadania wczesnego wspomagania placówka realizuje poprzez 
systematyczne, kompleksowe, skoordynowane usprawnianie zaburzonych 
funkcji u dzieci.  W placówce można także uzyskać pomoc psychologiczną, 
pedagogiczną surdologopedyczną, logopedyczną, rehabilitację ruchową oraz 
terapię integracji sensorycznej. 
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Przedszkole Publiczne Nr 35 z Oddziałem Integracyjnym 

ul. Topolowa 4 , 33– 101 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL dyrpp35@umt.tarnow.pl  

14 6330118  8:00– 16:00 ADRES STRONY WWW  http://pp35.edunet.tarnow.pl 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 pomoc psychologiczna 

 kształcenie specjalne 

 dydaktyka 

 terapia logopedyczna 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby zaniedbane wychowawczo 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi 

 osoby szczególnie uzdolnione  

WIEK 

  ADRESATÓW   

POMOCY 

 

Dzieci w wieku  od 3 do 6 roku życia 

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do przedszkola, 
opinia i/lub orzeczenie PPP. 

 Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i 
skierowanie do oddziału integracyjnego dziecka niepełnosprawnego 
wydane przez Wydział Edukacji UMT.  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

W przedszkolu funkcjonują oddziały ogólnodostępne i integracyjne. Reali-
zowane jest nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, prowadzone są również zajęcia dodatkowe: 
religia, język angielski dla 5– 6 i gimnastyka korekcyjna wad postawy. 
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Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi 

w Tarnowie 

ul. Kopernika 10, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL  sekretsp3@umt.tarnow.pl  

14 688-86-58  8:00 – 15:30  ADRES STRONY WWW www.sp3.edunet.tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 kształcenie specjalne 

 edukacja 

 dydaktyka 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 pomoc materialna i socjalna 

OFERTA  

DLA 

  

  

 dzieci niepełnosprawne umysłowo 

 dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 

 dzieci z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci w wieku od 3 do 13 roku życia 

  

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 
Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i skiero-
wanie do oddziału integracyjnego dziecka niepełnosprawnego wydane 
przez Wydział Edukacji UMT.  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 
Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nau-
czania, prowadzi oddziały integracyjne i przedszkolne oraz organizuje pro-
filaktykę zdrowotną uczniów. Zapewnia możliwość korzystania z gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej, pomocy przedlekarskiej, gabinetu stomatologicz-
nego, gabinetu logopedy, biblioteki, świetlicy, stołówki oraz obiektów spor-
towych.  
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Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich  z Oddziałami Integracyjnymi w 

Tarnowie  

ul. M. Dąbrowskiej 6 , 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL sekretsp9@umt.tarnow.pl  

14 6908110  7:30– 15:30 ADRES STRONY WWW sp9tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 diagnoza społeczna 

 profilaktyka zaburzeń 

 kształcenie specjalne 

 dydaktyka 

 edukacja 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 pomoc materialna i socjalna 

 dogoterapia  
 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK 

  ADRESATÓW 

  POMOCY 

 

Dzieci w wieku  od 6 do 13 roku życia 

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 
Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i skiero-
wanie do oddziału integracyjnego dziecka niepełnosprawnego wydane 
przez Wydział Edukacji UMT.  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 
Kształcenie, wychowanie,  i integracja uczniów zdrowych i niepełnospraw-
nych w oddziałach integracyjnych.  
Możliwość skorzystania z dowozu dla dzieci z orzeczeniem                                           
o niepełnosprawności. 
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Szkoła Podstawowa Nr 11 Integracyjna w Tarnowie  

ul. Mościckiego 177a, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL spi11tarnow@gmail.com dyr-

sp11@umt.tarnow.pl  

14 622 15 85  7:30 – 15:30  ADRES STRONY 

WWW 
www.sp11.edupage.org  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza psychologiczna (badanie gotowości szkolnej) 

 diagnoza logopedyczna 

 profilaktyka zagrożeń 

 edukacja  

 kształcenie specjalne 

 edukacja 

 dydaktyka 

 pomoc psychologiczna 

 zagospodarowanie wolnego czasu  

 pomoc materialna i socjalna (przy współpracy z UMT i MOPS, GOPS)  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore  

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 

Dzieci w wieku  od 4 do 13 roku życia oraz ich rodzice i opiekunowie praw-
ni. 

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 
Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i skiero-
wanie do oddziału integracyjnego dziecka niepełnosprawnego wydane 
przez Wydział Edukacji UMT.  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Szkoła prowadzi oddziały integracyjne, oddziały dla uczniów z autyzmem 
oraz ogólny oddział przedszkolny. Realizuje kształcenie specjalne i ogólne 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka niepełno-
sprawnego.  
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie 

(Gimnazjum nr 1) 

ul.  Reymonta 30, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL sekretzso5@umt.tarnow.pl  

14 636 37 40  7:30– 15:30 ADRES STRONY WWW www.gim1.tarman.pl 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 pomoc psychologiczna 

 kształcenie specjalne 

 dydaktyka 

 edukacja 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 pomoc materialna i socjalna 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK   

ADRESATÓW   

POMOCY 

 

Dzieci w wieku  od 6 do 16 roku życia 

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 
Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i skiero-
wanie do oddziału integracyjnego dziecka niepełnosprawnego wydane 
przez Wydział Edukacji UMT.  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb między 
innymi poprzez zorganizowanie: zajęć świetlicowych, zajęć dydaktyczno - 
wyrównawczych, prowadzenie zajęć logopedycznych i innych. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie   

(Gimnazjum nr 7 i Liceum nr XX) 

ul.  Bandrowskiego 4, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL zso6.tarnow@wp.pl 

14 6558019  7: 30 – 15: 30  ADRES STRONY WWW gim7tarnow@wp.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 pomoc psychologiczna  

 kształcenie specjalne 

 dydaktyka 

 edukacja 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 doradztwo zawodowe 

 pomoc materialna i socjalna 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby z zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby przewlekle chore  

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Młodzież od 13 roku życia.  

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 
Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i skiero-
wanie do oddziału integracyjnego dziecka niepełnosprawnego wydane 
przez Wydział Edukacji UMT.  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

W szkole pracują specjaliści: oligofrenopedagodzy, surdopedagog, specjali-
ści od terapii osób ze specyficznymi trudnościami w nauce, oraz rehabili-
tanci.  

Możliwość skorzystania z dowozu dla dzieci z orzeczeniem o niepełno-
sprawności. 
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Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie 

ul.  Lippóczy`ego 4a, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL sekretzssniss@umt.tarnow.pl  

14 6904999  8:00 – 16:00  ADRES STRONY WWW www.nieslyszacytarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna  

 kształcenie specjalne 

 dydaktyka 

 edukacja  

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 doradztwo zawodowe 

 pomoc materialna i socjalna 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore  

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi 

 osoby niesłyszący i słabo słyszące 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci od 6 roku życia oraz młodzież 

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 
Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i skiero-
wanie do placówki dziecka niepełnosprawnego wydane przez Wydział Edu-
kacji UMT.  

DODATKOWE  

INFORMACJE  

 
Edukacja, wychowanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom 
i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzicom. Poradnictwo w zakresie edu-
kacji i rewalidacji osób z wadą słuchu. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowie 

ul.  Romanowicza 9, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL sekretsosw@umt.tarnow.pl  

14 626 30 12  7: 30 – 15: 30  ADRES STRONY WWW www.sosw.tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 kształcenie specjalne 

 dydaktyka 

 internat  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo (i z niepełnosprawnościami sprzę-

żonymi) 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym  

 osoby z autyzmem 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci od 3 roku życia i młodzież oraz rodzice przebywający w placówce 

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 

Wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z orzeczeniem PPP i skierowa-
nie do placówki dziecka niepełnosprawnego wydane przez Wydział Edukacji 
UMT. 

Dla osób spoza Tarnowa dodatkowo skierowanie od starosty właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania.  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Placówka prowadzi przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą 
szkołę zawodową, szkołę przysposabiającą do pracy, zajęcia rewalidacyjno- wy-
chowawcze i internat. Realizuje kształcenie specjalne dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego. Prowadzi edukację, rewalidację 
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu.  



28  

 

 

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych  

ul.  Lwowska 178a, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL zssp@lukasz.med.pl  

14 631 54 23  8:00- 15:00  ADRES STRONY WWW zssp.republika.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 kształcenie dzieci hospitalizowanych  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby przewlekle chore  

 osoby z brakami edukacyjnymi wynikającymi z hospitalizacji                          
i długotrwałej choroby; 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci i młodzież od 3 do 16 roku życia 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE  

Zespół szkół prowadzi oddział przedszkolny, klasy łączone szkoły podsta-
wowej i gimnazjum na różnych oddziałach szpitalnych w Szpitalu Woje-
wódzkim im. Św. Łukasza i Szpitalu Specjalistycznym im. E. Szczeklika  
w Tarnowie. Zajęcia dla dzieci/uczniów-pacjentów czasowo przebywają-
cych w szpitalu odbywają się przy łóżku chorego lub w salach dziennego 
pobytu. 
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Pałac Młodzieży w Tarnowie 

ul. Piłsudskiego 24, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL pm@pm.tarnow.pl  

14 6220385  8:00 – 10:00 ADRES STRONY WWW www.pm.tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 zagospodarowanie czasu wolnego– zajęcia pozaszkolne 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 dydaktyka 

 edukacja  

 doradztwo zawodowe  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci od 3 roku życia i młodzież 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Celem działalności Pałacu Młodzieży w Tarnowie jest kształtowanie i rozwija-

nie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, pogłębienie wiedzy i umiejęt-

ności, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku, wyrównywanie szans edu-

kacyjno-rozwojowych. Prowadzone są między innymi: zajęcia rozwijające ta-

lent artystyczny, sprawność techniczną oraz sportową, programy edukacyjne i 

profilaktyczno– wychowawcze. Ponadto prowadzone są zajęcia mające na celu 

integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk,  także niepełnospraw-

nych i zagrożonych patologiami, prowadzenie zajęć dla dzieci z dysfunkcjami 

fizycznymi i psychicznymi a także zajęć terapeutycznych w dziedzinie artetera-

pii, dogoterapii, choreoterapii, muzykoterapii i in. 
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Bursa Międzyszkolna w Tarnowie 

ul. Św. Anny 1,  33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL sekretbm@umt.tarnow.pl 

14 655 97 46  7: 00 – 15: 00 ADRES STRONY WWW http://bm.edunet.tarnow.pl 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 bursa 

OFERTA  

DLA 

  

 

 uczniowie pobierający naukę poza miejscem zamieszkania  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Młodzież w wieku od 13 roku życia. 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Celem Bursy jest stworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju mło-

dzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych, materialnych oraz umoż-

liwienie prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji poprzez: 

zapewnienie wychowankom zakwaterowania oraz wyżywienia,  całodobo-

wej opieki ze strony fachowej kadry pedagogicznej  i stworzenie wychowan-

kom „drugiego domu”.  

Świadczenie jest odpłatne. 
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Niepubliczne Przedszkole Specjalne  Polskiego Stowarzyszenia 

 na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tarnowie 

ul.  Okrężna 4a , 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL  pwi.okrezna@o2.pl 

14 6271022  8:00- 16:00  ADRES STRONY WWW www.psouutarnow.org  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 pomoc psychologiczna  

 kształcenie specjalne 

OFERTA  

DLA 

  

 

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niedostosowane społecznie  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci w wieku od 3 do 10  roku życia 

  

  

INFORMACJE  

DODATKOWE 

 

Niepubliczne  Przedszkole Specjalne obejmuje opieką dzieci o specjalnych 
potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Do Przedszkola uczęszczają dzieci 
z Tarnowa i okolic. Są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i głębokim (zespół Downa, dziecięce porażenie 
mózgowe, autyzm, i inne zespoły genetyczne).  

Niepubliczne szkoły i placówki 
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Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych  

ul.  Okrężna 4a , 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL  nulos@op.pl  

14 626 97 51 wew. 278  7:30-15:30  ADRES STRONY WWW www.znss-tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 

 diagnoza pedagogiczna 

 pomoc psychologiczna  

 kształcenie specjalne 

 zagospodarowanie czas wolnego 

 doradztwo zawodowe 

 pomoc materialna i socjalna 

 turnusy  rehabilitacyjne 

 dogoterapia 

OFERTA  

DLA 

  

 

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby przewlekle chore 

 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 

Dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia. 
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Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie-Mościcach 

ul. Św. Anny 1,  33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL gimnazjum@ngtm.edu.pl  

601 479 912 

509 813 374  

 ADRES STRONY WWW www.ngtm.edu.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 profilaktyka zagrożeń 

 dydaktyka 

 edukacja 

 pomoc psychologiczna 

 doradztwo zawodowe 

 zagospodarowanie wolnego czasu (zajęcia pozalekcyjne) 

 zajęcia socjoterapeutyczne  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby z zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanym środowisk 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 

Młodzież od 13 do 18 roku życia 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Organem prowadzącym gimnazjum jest Stowarzyszenie Inicjatyw Prospo-
łecznych „Otwarta Przyszłość” w Tarnowie . 

Rekrutacja trwa przez cały rok. W każdym momencie można zapisać dziec-
ko do szkoły (podanie) 
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ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 diagnoza społeczna 

 pomoc psychologiczna  

 edukacja  

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 doradztwo zawodowe 

 pomoc prawna 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby z zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby przewlekle chore  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 
Młodzież od 16 roku życia oraz osoby dorosłe 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Warsztat jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji  Pracy i Inte-

gracji. Celem działalności WTZ jest nabycie umiejętności niezbędnych do 

podjęcia aktywności zawodowej oraz zaspokajania potrzeb efektywnego 

kontaktu z otoczeniem, a także wskazywanie sposobów życia i postępowa-

nia, zgodnych z naukami głoszonymi przez patrona Warsztatu – Jana Paw-

ła II— dla swoich podopiecznych. WTZ prowadzi terapię i rehabilitację ru-

chową, zajęciową i społeczną. 

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie 

ul. Hodowlana 6 , 33– 101 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL biuro@wtzjp2.pl 

14 627 35 03  pon. -pt:  7:00-15:00  ADRES STRONY WWW www.wtzjp2.pl  
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FILIE 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bochni 

32 – 700 Bochnia, ul. Wojska Polskiego 1 

tel. 14 611 20 68, e-mail: mck.bochnia@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzesku 

32 – 800 Brzesko, ul. Piastowska 2 

tel. 14/621 05 25, e-mail: mck.brzesko@ohp.pl  

Młodzieżowe Centrum Kariery w Żabnie 

33 – 240 Żabno, ul. Jagiełły 16 

tel. 14 645 66 79, e-mail: mck.zabno@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej 

33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, ul. B. Joselewicza 8  

tel. 14642 20 36, e-mail: mck.dtarnowska@ohp.pl 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 edukacja 

 doradztwo zawodowe 

 pośrednictwo pracy dla młodzieży 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Młodzież od  15 do 25 roku życia 

  

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie  

ul.  Mościckiego 27, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL centrum@ceip-ohp.tarnow.pl 

14 626-49-99, 14 621-95-64  7:45 –  15:45 ADRES STRONY WWW www.malopolska.ohp.pl  

Inne 
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Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy  w Tarnowie  

ul. Mościckiego  27, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA  

INFORMACJI 

E– MAIL sekretariat@ckiw-tarnow.ohp.pl  

 

14 62172 35  

 

7: 45 – 15: 45  ADRES STRONY 

WWW 
www.ckiw-tarnow.ohp.pl  

 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 edukacja 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 internat (bezpłatne  zakwaterowanie i wyżywienie– wyłącznie dla 
uczestników CKiW) 

 CKiW OHP w Tarnowie organizuje  naukę w klasie II i III Gimnazjum 
z jednoczesnym przysposobieniem do pracy oraz naukę  
w 3-letniej ZSZ  - (oferta dotyczy wyłącznie młodzieży przyjętej  
do szkolenia w okresie rekrutacyjnym).  
 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Młodzież w wieku od 15 do powyżej 18 roku życia  

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Głównym celem działalności Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tar-
nowie jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społeczne-
go i zawodowego –  ze  szczególnym  uwzględnieniem młodzieży defaworyzo-
wanej. 

Placówka zapewnia miejsca szkolenia praktycznego na statusie pracownika 
młodocianego.  



37  

POMOC 

SPOŁECZNA 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów– siedziba główna 

ul. Graniczna 8 A – siedziba Zespołu Pracy Socjalnej, odpowiedzialnego za obsługę mieszkańców 

w środowisku ich zamieszkania, zgodnie z podziałem terytorialnym - Rejon II, IV, V 

ul. Goldhammera 3 – siedziba Zespołu Pracy Socjalnej, odpowiedzialnego za obsługę mieszkańców 

w środowisku ich zamieszkania, zgodnie z podziałem terytorialnym - Rejon I, II 

ul. Goslara 5 – siedziba Działu ds. Pieczy Zastępczej oraz Zespołu ds. Projektów Unijnych  

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFORMA-

CJI 

E– MAIL mops@mops.tarnow.pl  

14 688 20 20  pon.: 7:30 – 18:00 

wt – pt: 7 :30 – 15:30  

ADRES STRONY WWW www.mops.tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza społeczna 

 diagnoza psychologiczna (przy kwalifikowaniu rodzin zastępczych) 

 diagnoza pedagogiczna (przy kwalifikowaniu rodzin zastępczych) 

 pomoc psychologiczna 

 pomoc prawna 

 pomoc materialną (dla rodzin w formie zasiłków celowych , okreso-
wych, specjalnych zasiłków celowych) 

 poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, 
socjalne, rodzinne) 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby chore psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby długotrwale lub przewlekle chore 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Szczegółowe informacje  dotyczące świadczeń oraz warunków ich uzyska-
nia  dostępne są na stronie  oraz telefonicznie. 
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Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 

ul. Szarych Szeregów 1,  33– 101 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL oiktarnow@op.pl 

14 655 36 36 

14 655 66 59  

całodobowo ADRES STRONY WWW www.oik.tarnów.pl 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna (na potrzeby interwencji kryzysowej) 

 diagnoza pedagogiczna (na potrzeby interwencji kryzysowej ) 

 diagnoza społeczna 

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna 

 edukacja  

 pomoc prawna  (wyłącznie dla klientów TOIKiWOP), 

 schronienie z noclegiem  (wyłącznie w sytuacjach kryzysowych i dla 
osób doznających przemocy w rodzinie) 

 interwencja kryzysowa 

 

DOSTĘPNE DLA 

ZAMIESZKA-

ŁYCH W  

 Miasto Tarnów – zadania wynikające z interwencji kryzysowej, 

 cały kraj – schronienie dla osób doznających przemocy w rodzinie; 
działania korekcyjno – edukacyjne skierowane do osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

 

OFERTA  

DLA 

  

 

Mieszkańców Miasta Tarnowa doświadczających sytuacji kryzysowych lub 
uwikłanych w  przemoc domową. 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Osoby dorosłe, a w przypadku schronienia z powodu przemocy w rodzinie 
– osoby dorosłe wraz z pozostającymi pod ich opieką dziećmi  

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Całodobowe schronienie z powodu przemocy  w rodzinie, dla osób: przy-
wiezionych w wyniku interwencji Policji lub  skierowanych przez Zespoły 
Interdyscyplinarne/ Grupy Robocze, instytucje pomocowe. 

Korzystanie ze świadczonej pomocy jest bezpłatne. Może odbywać się na 
wniosek zainteresowanej osoby lub w wyniku działania organów bezpie-
czeństwa  (Policja, Prokuratura, sąd) i instytucji pomocowych 
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Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie 

ul. Chemiczna 10 A, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL pow-po@copow-tarnow.pl  

14 6218934  7: 00 – 15: 00 ADRES STRONY WWW www.pow-po.copow-tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza  pedagogiczna 

 diagnoza psychologiczna 

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna 

 dydaktyka 

 edukacja 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 pomoc socjalna 

 schronienie z noclegiem 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne  umysłowo 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 

Dzieci i młodzież w wieki od 10 do 18 roku życia. 

  

WARUNKI  

UZYSKANIA  

POMOCY 

 

Pomoc świadczona jest na pisemny wniosek dziecka, rodzica/opiekuna praw-
nego lub na mocy postanowienia Sądu oraz skierowania MOPS.  

Placówki opiekuńczo-wychowawcze  



41  

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie 

ul. Szarych Szeregów 1 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL pow-jk@copow-tarnow.pl  

14 656 18 60  7: 00 – 15: 00 ADRES STRONY WWW www.pow-jk.copow-tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 pomoc psychologiczna 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci i młodzież od 10 roku życia. 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Celem Placówki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawio-
nym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do czasu ich powrotu do 
rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka, w szczególności emocjo-
nalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Prowadzone są 
zajęcia mające na celu przygotowanie dziecka do życia społecznego.  
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Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie 

ul. Pułaskiego  59, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL pow-sd@copow-tarnow.pl  

14 6903623  7: 00 – 15: 00 ADRES STRONY WWW www.pow-sd.copow-tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 pomoc psychologiczna  

 zagospodarowanie czasu wolnego  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Młodzież w wieku od 10 roku życia. 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Celem Placówki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawio-
nym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do czasu ich powrotu do 
rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka, w szczególności emocjo-
nalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Prowadzone są 
zajęcia mające na celu przygotowanie dziecka do życia społecznego.  
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Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie 

ul. Chyszowska 3, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL pow-pd@copow-tarnow.pl  

14 630 04 44  7: 00 – 15: 00 ADRES STRONY WWW www.pow-pd.copow-tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 pomoc psychologiczna  

 zagospodarowanie czasu wolnego  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore  

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Młodzież w wieku od 10 roku życia. 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Celem Placówki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawio-
nym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do czasu ich powrotu do 
rodziny naturalnej lub umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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ZDROWIE 
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Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczna 

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 , ul. Mostowa 6, 33– 100 Tarnów  

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL sekretariat@zsp.tarnow.pl 

14 63 24 221 (dzieci i młodzież) 

14 63 24 281 (dorośli)  
7: 00– 18:00 ADRES STRONY WWW www.zsp.tarnow.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 pomoc psychologiczna (terapia, konsultacje, poradnictwo) 

 pomoc psychiatryczna  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby przewlekle chore 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Celem działania przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja 

zdrowia.  

Można uzyskać poradę lekarską diagnostyczną, poradę lekarską terapeutycz-

ną, poradę kontrolną, poradę psychologiczną, poradę psychologiczno - dia-

gnostyczną,  sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej, 

sesje psychoterapii rodzinnej, sesje wsparcia psychospołecznego.  

Wydawane są dokumenty na potrzeby orzecznictwa ZUS, opinie psychologicz-

ne konieczne do ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadcze-

nia na potrzeby orzeczeń o nauczaniu indywidualnym  



46  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 pomoc psychologiczna 

 kształcenie specjalne 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niedostosowane społecznie  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci i młodzież w wieku od 0 do 10  roku życia oraz powyżej 18 roku życia w 
przypadku warsztatów terapii zajęciowej. 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Punkt Wczesnej Interwencji to pla-
cówka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełno-
sprawnością, które potrzebują stymulacji rozwoju oraz specjalistycznej terapii. 
Ich rodzice otrzymują wsparcie i wskazówki do właściwego postępowania z 
dzieckiem. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Punkt Wczesnej Interwencji  

w Tarnowie 

ul. Okrężna 4a,  33– 101 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL pwi.okrezna@o2.pl 

14 6271022  8:00-16:00  ADRES STRONY WWW www.psouutarnow.org  



47  

BEZPIECZEŃSTWO 
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Straż Miejska w Tarnowie 

ul. Nadbrzeżna Dolna  7, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL straż@umt.tarnow.pl 

14 6211425  7: 00– 15:o0  ADRES STRONY WWW —- 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 edukacja, szkolenia 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci w wieku od 3 do 13 roku życia 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Celem działań podejmowanych w przedszkolach i szkołach podstawowych 
jest  zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Straż Miejska  prowa-
dzi programy profilaktyczne w placówkach oświatowych. 

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 

ul. J. Dąbrowskiego 27, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL prokuratura@tarnow.po.gov.pl 

14688 62 50 7:45– 15:45  ADRES STRONY WWW www.tarnow.po.gov.pl 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 pomoc prawna 

CEL 

Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

W prokuraturze powiadomienia o popełnieniu przestępstwa, pisma w sprawie 
skierowanie przez prokuratora wniosku o leczenie odwykowe, o wszczęcie po-
stępowania opiekuńczego do sądu, o skierowanie przez prokuratora różnego 
rodzaju pozwów np. o zaprzeczenie ojcostwa czy o odszkodowanie, zapłatę. 
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Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

ul. Traugutta 4 , 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL rzecznik@tarnow.policja.gov.pl 

14 628 29 00  7:30- 15:30 

Interwencyjnie całą dobę  

ADRES STRONY WWW www.tarnow.policja.gov.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 edukacja 

 rozmowy profilaktyczno- ostrzegawcze  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby z zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Młodzież od 13 roku życia oraz osoby dorosłe 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Celem działania policji jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego  
poprzez interwencje, pomoc w sytuacjach kryzysowych i ochronę bezpieczeń-
stwa. 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej   

ds. wykonania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich 

ul. Dąbrowskiego 27, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL kuratorzyr@tarnow.sr.gov.pl  

14  6887641  8:00–  16:o0  ADRES STRONY WWW www.tarnow.sr.gov.pl  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Zawodowi  kuratorzy  rodzinni  wykonują określone przez prawo zadania o 
charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycz-
nym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.  
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ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 
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„Caritas” Diecezji Tarnowskiej  

ul. Legionów 30, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFOR-

MACJI 

E– MAIL caritas@diecezja.tarnow.pl  

14 63 17 320  8:00- 16:00  ADRES STRONY WWW www.tarnow.caritas.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza społeczna 

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna  

 dydaktyka 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 pomoc materialna i socjalna 

 pomoc prawna  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niedostosowane społecznie  

 osoby z zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci i młodzież od 3 roku życia do ukończenia edukacji 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Celem statutowym Caritas jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie 
kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyj-
ną. Caritas zabezpiecza między innymi dzieciom i młodzieży zorganizowa-
nego czasu w godzinach popołudniowych  
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Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie 

ul. Wielkie Schody 3, 33– 100 Tarnów 

Filie: ul. Wałowa 2/2, 33-100 Tarnów; ul. Krakowska13/10, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA IN-

FORMACJI 

E– MAIL biuro@fundacjatarnowskiego.pl 

14 627 28 71 8:00 – 16:00 ADRES STRONY 

WWW 
www.fundacjatarnowskiego.pl 

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 edukacja 

OFERTA  

DLA 

 

Osób dorosłych, które spełniają kryteria poszczególnych projektów 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 

Osoby, które ukończyły 18 rok życia 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Fundacja prowadzi działalność kulturalna, naukową, edukacyjną, społeczną, 

informacyjną na rzecz rozwoju rynku, demokracji i cywilizacji oraz zbliżenia 

narodów. Fundacja działa także na rzecz kapitały ludzkiego . 



53  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 diagnoza społeczna 

 pomoc psychologiczna  

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 doradztwo zawodowe 

 pomoc prawna 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 
Młodzież od 16 roku życia oraz osoby dorosłe 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie. 

Misją Fundacji jest budzenie aktywności i wspieranie rozwoju obywateli, orga-
nizacji i społeczności lokalnych. Fundacja działa na rzecz: wszechstronnego 
rozwoju osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans; rehabilitacji spo-
łecznej oraz integracji jednostek, środowisk i społeczności. a także aktywizacji i 
rehabilitacji zawodowej oraz edukacji i wychowywania dzieci, młodzieży i do-
rosłych. 

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji 

ul. Hodowlana 6, 33– 101 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL biuro@repi.pl 

14 627 35 03  pon.- pt: 9:00- 14:00  ADRES STRONY WWW www.repi.pl  
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ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 dydaktyka 

 edukacja  

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 doradztwo zawodowe 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby z zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 
Dzieci od 4 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe. 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Celem działalności jest także inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć na 
rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz pomocy bezrobotnym, w szcze-
gólności bezrobotnej młodzieży. KANA Organizuje  imprezy naukowe 
i społeczno-kulturalne, w tym m. in. wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” 

ul. Mościckiego 12, 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL kana@tarnow.kana.pl  

14 6 888 111  8:00- 16:00  ADRES STRONY WWW www.tarnow.kana.pl  
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ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 pomoc psychologiczna  

 edukacja  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi 

 rodziny adopcyjne: rodzice, dzieci, dorośli adoptowani 

 pary małżeńskie przeżywające kryzys w związku z bezdzietnością i 
nieudanymi próbami zapłodnienia  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

 
Dzieci, młodzież i osoby dorosłe 

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Celem działalności udzielanie informacji dotyczących procedur adopcyjnych, 
poradnictwo w zakresie funkcjonowania rodzin adopcyjnych, wsparcie psycho-
logiczne i pedagogiczne w zakresie zaburzeń więzi, a także poradnictwo w za-
kresie niektórych zagadnień prawa rodzinnego. Ponadto ośrodek prowadzi  
mediacje rodzinne oraz inne rodzaje mediacji, udziela pomocy w sytuacjach 
kryzysu psychologicznego związanego z przeżywaniem bezdzietności i nieuda-
nych prób zapłodnienia. Pomaga też w przygotowaniu  
i złożeniu wniosków o przysposobienie dziecka do sądów rodzinnych. 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział  

ul. Rynek 9,  33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL adopcja.tarnow@oatpd.pl  

14 622 02 67  8:00- 16:00  ADRES STRONY 

WWW 
www.adopcjatarnow.pl  
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ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna  

 zagospodarowanie czasu wolnego 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niedostosowane społecznie  

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 roku życia  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z niepełną sprawnością i deficytami 

poprzez systematyczne zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne. Poradnictwo 

dla rodziców. W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane są następujące 

metody pracy: terapia logopedyczna, terapia psychologiczna,  muzykoterapia, 

integracja sensoryczna, EEG Biofedback i terapia behawioralna a także Tre-

ningi Umiejętności Społecznych i Gabinet Integracji Sensorycznej.  

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO 

ul. Jana Kochanowskiego 30, 33– 101 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL biuro@ichlepszejutro.pl  

14 639 09 09  poniedziałek-czwartek 

14.00-19.00  

ADRES STRONY WWW www.ichlepszejutro.pl  
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ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 dydaktyka 

 edukacja  

 doradztwo zawodowe 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niedostosowane społecznie 

 osoby z zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie– Mości-
cach. Celem działania stowarzyszenia jest między innymi:  kształtowanie 
pozytywnych postaw życiowych, rozwój  nowoczesnych form pracy z dzieć-
mi, młodzieżą i rodzinami, działalność edukacyjna i szkoleniowa. Ponadto 
stowarzyszenie wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i prze-
ciwdziała patologiom społecznym. 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Prospołecznych „Otwarta Przyszłość” 

ul. Fredry 16/57, 33– 101 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKA-

NIA INFORMACJI 

E– MAIL gimnazjum@ngtm.edu.pl  

stowarzyszenie@ngfm.edu.pl 

601479912  ADRES STRONY 

WWW 
www.ngtm.edu.pl  

www. stowarzyszenie.ngtm.edu.pl 
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Stowarzyszenie Psychologii, Edukacji i Rozwoju Osobistego „Kropla Słońca”  

ul.  Szpitalna 8/11 , 33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL stowarzyszenie.kroplaslonca@gmail.com  

792954275  8:00- 18:00  ADRES  

STRONY WWW 

www.kropla-slonca.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 pomoc psychologiczna  

 dydaktyka 

 edukacja  

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Prowadzenie szkoleń, warsztatów i wykładów z zakresu umiejętności inter-
personalnych i społecznych, rozwoju osobistego, z zakresu języków obcych, a 
także zajęcia z rehabilitacji ruchowej i promowanie zdrowego trybu życia. 
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Stowarzyszenie SIEMACHA , SIEMACHA Spot  

ul.  16 Pułku Piechoty 12,  33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA 

INFORMACJI 

E– MAIL m.hornowski@siemacha.org.pl  

14 691 95 50  12:00- 19:00  ADRES STRONY 

WWW 
http://siemachaspot.pl/placowki/spot-

gemini-park  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 diagnoza psychologiczna 

 diagnoza pedagogiczna 

 diagnoza logopedyczna 

 diagnoza społeczna 

 profilaktyka zaburzeń 

 pomoc psychologiczna  

 kształcenie specjalne 

 dydaktyka 

 edukacja  

 zagospodarowanie czasu wolnego 

 doradztwo zawodowe 

 pomoc materialna i socjalna 

 pomoc prawna  

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby niedostosowane społecznie  

 osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 osoby z zaburzeniami komunikacji językowej 

 osoby przewlekle chore  

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK ADRESA-

TÓW POMOCY 

 

Dzieci od 6 roku życia,  młodzież oraz i rodzice i opiekunowie. 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

Oferta ośrodka dotyczy redukowania obszarów deficytów edukacyjnych, 

emocjonalnych i wychowawczych. Wspiera rozwój zainteresowań kultural-

nych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz talentów i umiejęt-

ności praktycznych. Siemacha Spot prowadzi psychoedukację i profilaktykę 

ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży. Ośrodek działa na rzecz śro-

dowiska lokalnego i wspiera  w pracę na jego rzecz. 
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Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-TEAM Tarnów 

ul. Kochanowskiego 30,  33– 100 Tarnów 

TELEFON GODZINY UZYSKANIA INFORMA-

CJI 

E– MAIL rkiwi@is.net.pl  

793 083 022  pon. – pt: 15:00- 22:00 

sob.- niedz.: 11:00- 23:00  

ADRES STRONY 

WWW 

www.gokarty-tarnow.pl 

www.motoleliwita.pl  

ZAKRES  

UDZIELANEJ 

 POMOCY 

 edukacja    

 zagospodarowanie czasu wolnego 

OFERTA  

DLA 

  

 osoby niepełnosprawne umysłowo 

 osoby niepełnosprawne fizycznie 

 osoby szczególnie uzdolnione 

 osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 

 osoby z zaniedbanych środowisk  

 osoby z trudnościami adaptacyjnymi  

WIEK  

ADRESATÓW  

POMOCY 

  

Dzieci od 6 roku życia, młodzież i osoby dorosłe 

  

DODATKOWE  

INFORMACJE 

 

Celem działania jest popularyzacja sportu kartingowego oraz sportów moto-
rowych, podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego, nabycie 
wiedzy, informacji i umiejętności na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i budowa nowej kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci, mło-
dzieży, studentów. Ponadto  instytucja działa na rzecz integracji dzieci i mło-
dzieży pełnosprawnej z niepełnosprawną i propagowania form aktywnego 
stylu życia i wypoczynku ludzi. 
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INDEKS FORM POMOCY 

diagnoza pedagogiczna 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 

29, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 51, 53, 

55, 58, 59 

diagnoza psychologiczna 12, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 45, 46, 55, 58, 59 

diagnoza logopedyczna 12, 13, 14, 1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 

31, 34, 46, 53, 58, 59 

diagnoza społeczna 13, 22, 34, 38, 39, 51, 53, 59 

profilaktyka zaburzeń 13, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 33, 39, 40, 51, 56, 59 

pomoc psychologiczna  

(terapia, konsultacje, poradnictwo) 

13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 

34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 53, 55, 56, 

58, 59 

kształcenie specjalne 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 46, 

59 

dydaktyka 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 

40, 51, 59 

edukacja (psychoedukacja, poradnictwa, szkolenia) 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 

36, 41, 42, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60 

zagospodarowanie czasu wolnego 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 

34, 36, 41, 42, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60 

doradztwo zawodowe 12, 13, 14, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 40, 53, 54, 

pomoc materialna i socjalna 21, 23, 24, 25, 26, 32, 38, 51, 59 

pomoc prawna 16, 34, 38, 39, 48, 51, 53, 59 

schronienie z noclegiem 39, 40 

bursa/ internat 27, 30, 36 

zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 12, 14, 19 

inne formy 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 32, 33, 35,  38, 39, 45, 

49 
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INDEKS ADRESATÓW POMOCY 

osoby niepełnosprawne umysłowo  12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

27, 31, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 59, 

osoby niepełnosprawne fizycznie  12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 

34, 38, 43, 59, 60 

osoby niedostosowane społecznie  12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 

33, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 56, 57, 59  

osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym  12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 

34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 54, 57, 58, 

59 

osoby szczególnie uzdolnione  12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 40, 

41, 42, 43, 45, 54, 56, 58, 59 

osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 

40, 41, 42, 43, 45, 54, 56, 58, 59 

osoby z zaburzeniami komunikacji językowej  12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23, 24, 26, 

29, 43, 56, 58, 59 

osoby przewlekle chore  12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

32, 34, 38, 43, 45 

osoby w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych 12, 13, 14, 22, 23, 24, 38, 40, 42, 43, 45, 49, 51, 

55, 58, 59, 60 

osoby z niepowodzeniami edukacyjnymi 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 

33, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 51, 54, 56, 57, 58, 

59 

osoby z zaniedbanych środowisk  12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 29, 33, 36, 38, 

40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 60 

osoby z trudnościami adaptacyjnymi  12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 38, 

40, 41, 42, 43, 45, 51, 54, 55, 58, 59, 60 

inne 17, 26, 27, 28, 38, 55 
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Urząd Miasta Tarnowa 

Wydział Edukacji 

ul. Adama Mickiewicza 2 

tel.: 14 6882464 

e-mail: w.edukacji@umt.tarnow.pl 

www.tarnow.pl 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno– 
Terapeutyczna 

ul. Józefa Szujskiego 25 

tel.: 14 622 27 96 

e– mail: topp20@poczta.onet.pl 

www.sppt.tarnow.pl 


