
POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ 

Instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach 

wymagających jakiejkolwiek pomocy w tym psychologiczno – 

pedagogicznej i wychowawczej. 

 

1.Szkoła Podstawowa Nr4 im. Polskich Podróżników w Iławie 

W każdej szkole, przedszkolu każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

 

2.Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

14-200 Iława 

ul. Kopernika 8a 

Tel/fax: 89 649 24 35 

Tel. 89 649 27 66 

e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl 

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suszu 

14-240 Susz 

ul. Iławska 40 

Tel. 55 278 84 04 

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. 

 

3.Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie 

14-200 Iława 

ul. Chełmińska 1 

Tel. 89 649 92 00;  89 649 92 02;  89 649 92 04 

mailto:sekretariat@pcre.ilawa.pl


Fax:  89 649 92 01 

e-mail: sekretariat@oppuipr.pl 

             www.oppuipr.pl 

Do zadań Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie należy prowadzenie 

spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz pomocy rodzinie, 

poradnictwo specjalistyczne, prowadzenie punktu pomocy rodzinie. 

 

4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 

14-200 Iława 

ul. Grunwaldzka 6A 

Tel. 89 648 41 24 

Fax: 89 649 97 11 

e-mail: sekretariat@mops.ilawa.pl 

             mops@mops.ilawa.pl 

Zadania pomocy społecznej realizują poprzez zawodową kadrę socjalną, usługi punktu 

konsultacyjnego oraz usługi dziennego domu pomocy społecznej, w oparciu o przepisy ustawy  

o pomocy społecznej i przepisy wykonawcze do tejże ustawy. 

Stosują następujące formy pomocy: 

 pomoc pieniężną, 

 pomoc w usługach – opiekuńczych i obiadowych, pralniczych i kąpielowych, 

 pomoc w postaci pracy socjalnej, 

 pomoc prawną i psychologiczną, 

 finansują dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, 

 organizują i finansują półkolonie i półzimowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

 usługi dziennego domu pomocy społecznej: zajęcia kulturalno – rekreacyjne, obiady, 

rehabilitacja – kinezyterapia, fizjoterapia, terapia zajęciowa. 

 

5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 

14-200 Iława 

ul. Dąbrowskiego 17A 

Tel. 89 644 30 44 

e-mail: gops@gops.ilawa.pl 
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6.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 

14-200 Iława 

ul. Andersa 3a 

Tel/Fax 89 649 04 50 

e-mail: sekretariat@pcprilawa.pl 

Podstawowym celem jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, 

rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie dzieciom pieczy 

zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia i wychowania przez rodziców. 

 

7.Komenda Powiatowa Policji w Iławie 

14-200 Iława 

ul. Wiejska 4 

tel. 89 640 72 00 

Fax: 89 640 72 05 

e-mail: komendant@ilawa.ol.policja.gov.pl 

www.ilawa.policja.gov.pl  

 

8.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie 

14-200 Iława 

ul. Chełmińska 1 

Tel. 89 649 92 00 

e-mail: tpdilawa@wp.pl 

TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku 

publicznego na rzecz dzieci. W ramach działalności służy dzieciom – przede wszystkim wymagającym 

ratunku i pomocy. Walczy o dobro dzieci: osieroconych i zagrożonych sieroctwem, żyjących w 

skrajnej nędzy i poniżeniu, głodnych, zaniedbanych edukacyjnie i wychowawczo, sprawiających 

trudności wychowawcze, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych, o złym stanie zdrowia  

i niepełnosprawnych. Wspomaga dzieci przewlekłe i nieuleczalnie chore. 

9.Caritas przy Parafii św. Brata Alberta w Iławie 

Katolicka organizacja charytatywna działająca w Iławie również w w/w parafii i w naszej szkole SP4. 
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DOPALACZE  

Gdzie szukać pomocy? 

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 

116 111 Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

800 100 100 Telefon dla Rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

112 Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej 

 

 


