
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁASKIEGO 

 

Nazwa instytucji Dane teleadresowe Godziny  

urzędowania 

Rodzaj świadczonej pomocy 

Poradnia 

Psychologiczno-

pedagogiczna 

ul. Batorego 31 

98-100 Łask 

 

Tel. 43 675 20 46 

7.30-15.30 -profesjonalna terapia logopedyczna 

-specjalistyczna terapia pedagogiczna, organizowana zarówno w formie 

terapii indywidualnej jak i grupowej 

-zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej 

-terapia psychologiczna indywidualna 

- specjalistyczna pomoc psychologiczna 

Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łasku 

ul. Warszawska 14 

98-100 Łask 

 

Tel. 43 67521 38 

 

7.30- 15.30 Pomoc społeczna udzielana jest osobom oraz rodzinom z powodu: 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, 

długoletniej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 

ochrony ofiar handlu ludźmi, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji 

cudzoziemców, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, trudności  w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacji 

kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Widawie 

ul. Rynek Kościuszki 10 

98-170 Widawa 

 

Tel 43 672 11 61, 

       43 672 19 52 

 

7.30- 15.30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie realizuje następujące 

zadania: 

świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny i system 

pieczy zastępczej, świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 



Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Sędziejowicach 

ul. Wieluńska 7 

98-160 Sędziejowice 

 

Tel. 43 672 11 61, 

        43 672 19 52  

7.30-15.30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach świadczy 

pomoc w następujących dziedzinach: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, 

bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, ochrona ofiar 

handlu ludzmi, ochrona macierzyństwa, trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i 

wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 

opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i osób 

po zwolnieniu z zakładu karnego, przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 

 
  

  
 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wodzieradach 

Wodzierady 24 

98-105 Wodzierady 

 

Tel.43 677 36 99 

Pn. 8.00-

16.00 

Wt.-Pt 7.00-

15.00 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z 

powodu:  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia, 

niepełnosprawności,  długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w 

rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia 

młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,  trudności 

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

klęski żywiołowej lub ekologiczne 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Buczku 

Ul. Szkolna 1 

98-113 Buczek 

 

Tel.43 677 41 59 

      43 677 41 59 

7:30-15:30 - Świadczenia rodzinne. 

- Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. 

- Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. 

- Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

- Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych 



Powiatowy Zespół 

Poradni w Łasku 

-Poradnia 

uzależnienia i 

współuzależnienia od 

alkoholu 

Ul. Warszawska 62 

98-100 Łask 

 

Tel.43 675 22 95 

Pn. 

 8:00-19:30 

Wt. 

11:55-19:30 

Śr. 

 11:55-19:30 

Czw. 

 8:00-19:30 

Pt. 

 8:00- 19:30 

Psychoterapia podstawowa i pogłębiona, Pschychoterapia uzależnień 

dorośli i młodzież, Pomoc bliskim uzależnionych, Diagnoza, Pomoc 

psychologiczna, Warsztaty/szkolenia, Poradnictwo 

Uzależnienia:- Alkoholizm, Narkomania, Hazard, Pracoholizm, 

Zakupoholizm, Lekomania, Uzależnienia mieszane, Podwójna diagnoza,  

Porady: Psychologiczne., Problemy i kryzysy życiowe, Depresja, lęki, 

Pomoce ofiarom i sprawcom przemocy domowej, Psychiatryczne, 

Porady indywidualne i grupowe, Sesje rodzinne, Terapie par 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Łasku 

Ul. Objazdowa 4 

98-100 Łask 

 

Tel.43 675 17 20 

8.00-14.00 - Rejestracja osób bezrobotnych 

- Poradnictwo pracy osobom poszukującym zatrudnienia 

- Pomoc skierowana do pracodawców w pozyskiwaniu pracowników o 

konkretnych kwalifikacjach zawodowych 

- Poradnictwo zawodowe 

- Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 

-Szkolenia dla bezrobotnych przyuczających do zatrudnienia i 

podwyższających kwalifikacje zawodowe. 

Zielona Linia www.zielonalinia.gov.pl  Internetowy portal dla osób poszukujących zatrudnienia 

 

 

Ochotnicze Hufce 

PRACY 

Punkt Pośrednictwa 

Pracy 

Ul. 9 Maja 33B 

98-100 Łask 

 

Tel. 669-232-669 

7.30-15.30 Punkt skierowany do młodzieży w wieku 16-25 lat 

Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 

-organizowanie kompleksowego poradnictwa indywidualnego i 

grupowego w zakresie metod i form aktywnego poszukiwania pracy  

-organizowanie giełd i targów pracy 

Prowadzenie pośrednictwa zawodowego 

-organizowanie krótkoterminowego, sezonowego czy stałego 

zatrudnienia. 

-pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi zawodowej 



-organizowanie spotkań i warsztatów zawodowoznawczych dot. 

Umiejętności poruszania się po rynku pracy, pisania CV, listów 

motywacyjnych, przygotowanie do rozmowy z przyszłym pracodawcą. 

Ogólnopolski 

Telefon dla Ofiar 

Przemocy w 

Rodzinie 

NIEBIESKA LINIA 

0 800 1200-02 całodobowo - Pomoc psychologiczna  

- Pomoc prawna  

- Ogólnopolska poradnia mailowa  

- Ogólnopolska poradnia telefoniczna  

- Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 

Dziecięcy Telefon 

Zaufania 

0 800 12 12 12 8.15-20.00 Bezpłatna, całodobowa linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. 

Pełni on dwojaką funkcję łączącą w sobie telefon zaufania z rolą 

telefonu interwencyjnego 

- Sprawy dotyczące przemocy 

- Problemów emocjonalnych 

- Problemów w relacjach rówieśniczych, szkolnych, rodzinnych, oraz 

wynikających z okresu dojrzewania 

Stowarzyszenie 

„LABOR” 

 

 

 

Brodnia Górna 15 

98-113 Buczek 

 

Tel. 530 902 061 

całodobowo Pomoc osobom bezdomnym, ofiarom przemocy, profilaktyka 

antyalkoholowa 

 

 

 


