
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że rodziny zastępcze, prowadzący 

rodzinny dom dziecka oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mogą otrzymać wsparcie 

z następujących organizacji: 

 

• Fundacja Terapeuci dla rodziny realizowane są spotkania dzieci z psychologiem/ 

terapeutą w siedzibie Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu po 

wcześniejszych zapisach. 

TEL 692 467 142 

https://www.facebook.com/Fundacja-Terapeuci-dla-Rodziny-250401392121115/about/ 

 

• Fundacja Idylla po samodzielnym zgłoszeniu się rodziny zastępcze lub prowadzący 

rodzinny dom dziecka w celu uzyskania wsparcia psychologicznego. 

TEL: 574 525 500 lub 577 722 880 

https://fundacjaidylla.org/ 

 

• Fundacja Port Mazowsze oferuje specjalistyczną pomoc skierowaną do rodzin 

adopcyjnych i zastępczych w formie konsultacji bezpośrednich i on-line.  

TEL 531 018 155. 

https://towarzystwonaszdom.pl/kontakt-2/ 

 

• Fundacja Zerwane Więzi rodziny samodzielnie mogą się zgłaszać do siedziby 

fundacji. Pomoc dotyczy terapii indywidualnej dla dzieci i dorosłych, terapii rodzinnej, 

terapii środowiskowej i masażu motyla. 

TEL 502 443 497 lub 739 220 683  

http://fundacjazerwanewiezi.org.pl/ 

 

• Fundacja Mederi realizuje zajęcia grupowe w ramach projektu "Wsparcie rodzin" 

współfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Będzie to 

grupa terapeutyczno-edukacyjna dla dzieci w wieku 8-10 lat oraz równolegle 

warsztaty dla rodziców zastępczych. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy 

odbywają się pod numerem telefonu: 22 111 00 36 lub 505 576 189 lub przez e-mail 

kontakt@fundacjamederi.pl  

http://fundacjamederi.pl/ 

https://www.facebook.com/Fundacja-Terapeuci-dla-Rodziny-250401392121115/about/
https://fundacjaidylla.org/
https://towarzystwonaszdom.pl/kontakt-2/
http://fundacjazerwanewiezi.org.pl/
http://fundacjamederi.pl/


• Stowarzyszenie dla rodzin realizuje projekt „Socjoterapia drogą rozwoju”, którego 

celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię 

i profilaktykę oraz wspieranie rodziców w procesie wychowawczym. 

TEL 696 509 924  lub 518 452 047  lub 22 619 42 67 

https://stowarzyszeniedlarodzin.pl/ 

 

• Fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową telefoniczną linię dla osób 

uwikłanych w związkach i intymnych relacjach. Pod numerem 720 720 020 osoby 

uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. 

Dyżury pełnią psychologowie od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. 

 

• Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uruchomiło nową ogólnopolską linię 

wsparcia psychologicznego pod numerem 800 119 119. Dyżury pełnią psychologowie 

i terapeuci codziennie w godzinach 14:00-22:00. 

Oferta powstała w odpowiedzi na: 

– pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki 

psychologicznej i terapeutycznej, 

– lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych, 

– trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii, 

– rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci 

jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu 

wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej, 

– nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie. 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A w Grójcu lub pod numerem telefonu 48 664 28 30. 

 

 

 

 

https://stowarzyszeniedlarodzin.pl/

