
Instytucje udzielające pomocy uczniowi i jego rodzinie 

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno Pedagogiczna  

w Wieliczce   zobacz więcej… 

 
Kontakt  
ul. Niepołomska 26c 
32 - 020 Wieliczka 
tel. 12 250 07 73 
tel. 664 412 817 
e-mail: sekretariat@poradnia-wieliczka.pl 

 

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wieliczce    

zobacz więcej… 

 
Kontakt         zobacz więcej…                           
e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl 

 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wieliczce     

                                                                   zobacz więcej… 

 

Kontakt  
ul. Niepołomska 26 G 
32-020 Wieliczka 
tel. 12 288-02-20 
kom.: +48 730 199 952 
e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Niepołomska 26 G 
32-020 Wieliczka 
kom.730 201 771 
tel. 12 278- 20 -00 
e-mail: oik@pcpr-wieliczka.pl 

 

https://poradnia-wieliczka.pl/
mailto:sekretariat@poradnia-wieliczka.pl
https://mgopswieliczka.pl/
https://mgopswieliczka.pl/kontakt/
mailto:sekretariat@mgopswieliczka.pl
https://pcpr-wieliczka.pl/


Czym się zajmuje instytucja? 
 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wieliczce    

Oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Korzystanie z usług specjalistów jest dobrowolne i bezpłatne.  

Nie wymaga skierowania. 

Zakres działania 

• Diagnoza rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 
społecznego dzieci i młodzieży 

• Diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych  
i problemów wychowawczych 

• Diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii 
• Diagnoza uczniów zdolnych 
• Diagnoza pod kątem dojrzałości szkolnej 
• Diagnoza logopedyczna 
• Diagnoza fizjoterapeutyczna 
• Diagnoza integracji sensorycznej 

 

• Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem 
mowy, wadami wymowy 

• Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami  
w nauce 

• Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami 
emocjonalnymi 

• Terapia dzieci dyslektycznych 
• Terapia EEG Biofeedback 
• Prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami .Zajęcia warsztatowe dla rodziców  
w zakresie wspomagania ich umiejętności 
wychowawczych 

• Doradztwo zawodowe oraz pomoc w wyborze 
dalszego kierunku kształcenia 

 



 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce to instytucja realizująca wiele zadań w obszarze polityki 

społecznej.   Celem  jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 

a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. zobacz więcej struktura 

organizacyjna …  

https://mgopswieliczka.pl/struktura_organizacyjna/ 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizuje zadania: Dotyczące: pomocy społecznej, wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania osób niepełnosprawnych, 

Dodatkowo w strukturze organizacyjnej PCPR funkcjonuje  Punkt Interwencji Kryzysowej,  którego zadaniem  

jest wspieranie osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez udzielanie bezzwłocznej, kompleksowej 

pomocy specjalistycznej osobom tego potrzebującym, w tym rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu 

problemów opiekuńczo wychowawczych, niwelowaniu deficytów i zaniedbań, przeciwdziałaniu zjawiskom patogennym 

oraz oddziaływaniu w utrzymaniu dziecka w jego rodzinie naturalnej. 

Interwencja kryzysowa realizowana jest całodobowo- 24h/7 

    


