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Placówki prowadzące poradnictwo i terapię 

 świadczą specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzinom w zakresie trudności szkolnych, emocjonalnych, psychicznych, 
rodzinnych (poradnictwo, diagnoza, terapia)  

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ 
1. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna nr 1 
w Białymstoku 

ul. Piotrkowska 2A  
15-439 Białystok   
tel. 85 744 53 50  
www.poradnia.bialystok.pl 

 

Oferuje pomoc profilaktyczną, diagnostyczną i terapeutyczną 
dzieciom i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami 
rozwojowymi. Udziela porad i indywidualnych konsultacji 
w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych 
i emocjonalnych. Prowadzi zajęcia profilaktyczne, 
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne w grupach i klasach, 
terapię logopedyczną, zajęcia edukacyjne dla rodziców  
i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe dla młodzieży. Prowadzi 
terapię biofeedback. 

2. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 2 
w Białymstoku  

ul. M. C. Skłodowskiej 3  
15-888 Białystok  
tel. 85 742 34 34  
tel./fax. 85 742 99 78 
www.ppp2.eu 
 
 
 

Pomaga dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom 
w rozwiązywaniu problemów dotyczących zaburzeń 
rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, 
emocjonalnych, zaburzeń w zachowaniu. Prowadzi porady 
psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, diagnozę, 
konsultacje, zajęcia rozwojowo-terapeutyczne, zajęcia dla dzieci 
i młodzieży szczególnie uzdolnionej, spotkania psychoedukacyjne, 
terapię rodzinną, grupy wsparcia i prelekcje dla rodziców, 
warsztaty dla nauczycieli oraz doradztwo zawodowe dla 
młodzieży. 

3. Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
w Białymstoku 

ul. Słonimska 15/1  
15-028 Białystok  
tel. 85 741 62 35  
 

Obejmuje placówki oświatowe znajdujące się na terenie powiatu 
białostockiego. Podejmuje wczesne wykrywanie u dzieci zaburzeń 
rozwojowych, diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce, 
trudności w zachowaniu, diagnozowanie i wspieranie dzieci 
i młodzieży szczególnie uzdolnionej, realizacją programów 
profilaktycznych. Oferuje poradnictwo zawodowe, mediacje 
i interwencje kryzysowe. Prowadzi zajęcia o charakterze 
korekcyjnym, indywidualną terapię psychologiczną uczniów, 
terapię rodzin, terapię pedagogiczną i logopedyczną, treningi 
umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli. 

4. Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna dla Dzieci i 
Młodzieży z Zaburzeniami 
Emocjonalnymi 
w Białymstoku 

ul. Mickiewicza 31/2 
15-214 Białystok  
tel. 85 732 86 66   

Formy pomocy oferowanej w stosunku do pacjentów 
w określonym wieku: oferuje konsultacje dla rodziców dzieci do 5 
roku życia, prowadzimy grupy terapeutyczne dla dzieci 5-6 
letnich, 7-8 letnich, 9-10 letnich, młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych proponujemy grupę terapeutyczno-
rozwojową, grupa terapeutyczno-rozwojowa dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, prowadzimy także terapię rodzinną 
i warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat 
(do ukończenia szkoły średniej) Terapia pedagogiczna Konsultacje 
dla rodziców i nauczycieli Warsztaty dla rodziców i nauczycieli 
Pedagogizacja rodziców. 

5. Młodzieżowy Ośrodek 
Konsultacji i Terapii przy 
Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej 
w Białymstoku 

ul. Orla 6b 
15 – 021 Białystok 
e-mail: 
mokit@ddps.bialystok.pl 
tel. 85 746 06 23 
 www.ddps.rsi.com.pl 

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii – MOKiT udziela 
pomocy: rodzinom z problemem alkoholowym dzieciom  
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych osobom z problemem  
współuzależnienia, dorosłym dzieciom alkoholików (DDA), 
rodzinom z problemem przemocy, rodzicom dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem. 

6. Młodzieżowy Ośrodek 
Terapii i Readaptacji 
ETAP przy 
Stowarzyszeniu Pomocy 
Rodzinie „DROGA” 

ul. Włókiennicza 7  
15-464 Białystok  
tel./fax 85 744 52 24,  
tel. 85 744 50 26   

Udziela wszechstronnej pomocy osobom z grup ryzyka, 
eksperymentującym i uzależnionym od środków 
psychoaktywnych oraz ich rodzinom. 



7. Ośrodek Profilaktyki  
i Interwencji Społecznej 
Ośrodek Szkolenia 
i Wychowania OHP 

ul. Supraślska21,  
16-010 Wasilków 
tel./fax. 85 718 54 20  

Ośrodek proponuje indywidualne konsultacje i porady dla 
młodzieży oraz rodziców w zakresie rozwiązywania problemów 
wychowawczych i rodzinnych. Prowadzi grupowe zajęcia 
psychoedukacyjne oraz profilaktyczne dla młodzieży, a także 
zajęcia z zakresu edukacji społeczno-prawnej dla młodzieży  
i rodziców. 

 

Placówki świadczące pomoc logopedyczną 

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ 
1. NZOZ Vita Med. Centrum 

Medyczne Bożena Halina 
Zawadzka 

ul. Antoniukowska 11 
Białystok 
tel. 85653 77 85 

Diagnoza i terapia logopedyczna. 

2.  Gabinet logopedyczny  
Emilia Stankiewicz 

ul. Pogodna 11C/2 
Białystok 
tel. 505 716 883 

Diagnoza i terapia logopedyczna. 

3.  NZOZ Vita 
Grażyna  Matulanis 

ul. Popiełuszki 71 
Białystok 
tel. 85 654 62 48 

Diagnoza i terapia logopedyczna. 

4.  ABC Poradnia 
Logopedyczna  
Elżbieta Dąbrowska 

ul. Stołeczna 7/7a 
Białystok 
tel. 609 960 960 

Diagnoza i terapia logopedyczna. 

5.  NZOZ Remedica ul. Wasilkowska 85/1 
Białystok 
tel. 85 675 00 50 

Diagnoza i terapia logopedyczna. 

6.  Ośrodek Laryngologii 
JUNIORMED 

ul. Wiadukt 5/8 
Białystok 
tel. 696 767 811 

Diagnoza i terapia logopedyczna. 

 

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 

 świadczą specjalistyczną pomoc dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi, z zaburzeniami zachowania 
(poradnictwo, diagnoza, terapia) 

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ 
1. Centrum Medyczne 

„Opoka” H. Midro    
ul. Antoniukowska 11 
15-667 Białystok 
tel. 85 664 14 44, 
728 289 318 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych  
i  emocjonalnych. 

2.  NZOZ Ośrodek Psychiatrii  
i Psychoterapii Dzieci  
i Młodzieży „Eureka”  
w Białymstoku 

ul. Wesoła 17/1;  
15-307 Białystok  
tel. 533 544 633  

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych  
i emocjonalnych wieku rozwojowego. Oferuje diagnostykę 
psychiatryczną i psychologiczną oraz różne oddziaływania 
terapeutyczne w tym: psychoterapię indywidualną, rodzinną, 
grupową, warsztaty dla rodziców, porady psychologiczne. 

3.  Szpital Kliniczny  
im. L. Zamenhofa  
w Białymstoku. 
Oddział Dzienny 
Psychiatryczny 
Uniwersytecki Dziecięcy.  

ul. Waszyngtona 17 
Białystok 
tel. 85 745 07 88 

Diagnoza i wielokierunkowa terapia zaburzeń psychicznych  
i rozwojowych m.in.: 

 zaburzeń spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera), 

 zespołów nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, 
zaburzenia hiperkinetyczne), 

 zaburzeń zachowania i emocji, 

 zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, 
psychosomatycznych, 

 zaburzeń odżywiania, 

 zaburzeń funkcjonowania społecznego, trudności szkolnych, 
tików, 

 zaburzeń afektywnych. 
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Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innym i całościowymi zaburzeniami rozwoju (poradnie) 

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ 
1. NZOZ Axon  

Leszek  Twarowski 
ul. Antoniukowska 11 
Białystok 
tel. 85 743 88 63, 
518 499 008 

Specjalistyczna diagnoza i terapia dla osób z podejrzeniem lub 
stwierdzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

 

Poradnie neurologii dziecięcej 

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ 
1. NZOZ Centrum Medyczne 

HANSA 
ul. Choroszczańska 24 
Białystok 
tel. 85 651 22 89 

Diagnoza lekarska. 

2.  SP ZOZ Wojewódzki Szpital 
Zespolony 
im. J. Śniadeckiego. 
Poradnia Neurologiczna 
dla Dzieci. 

ul. Skłodowskiej 26 
Białystok 
tel. 85 748 83 72 

Diagnoza lekarska. 

3.  Uniwersytecki Dziecięcy 
Szpital Kliniczny  
im. L. Zamenhofa  
w Białymstoku 

ul. Waszyngtona 17 
Białystok 
tel. 85 745 05 74 

Diagnoza lekarska. 

4. NZOZ Specjalistyczny 
Ośrodek Diagnostyki i 
Terapii Focus 

ul. Szpitalna 39/4 
tel. 85 874 43 34 

Diagnoza lekarska. 

5.  Przychodnia 
Specjalistyczna. Poradnia 
Neurologiczna dla Dzieci. 
Ewa Konopelko-Śliżewska 

ul. Sobieskiego 3/U1 gab. 
1 
Białystok 
tel. 531 535 399 
505 128 840 

Diagnoza lekarska. 

 

Świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe  

  oferują pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji (opieka, zajęcia świetlicowe, terapia, 
rozwój z rodzinami) zainteresowań, pomoc socjalna, pomoc w odrabianiu lekcji, praca z rodzinami) 

L.P. NAZWA TELEFON ZAKRES DZIAŁAŃ 
1. Świetlica Dziennego 

Pobytu dla Dzieci przy 
DPS 

ul. Barszczańska 18  
15-639 Białystok  
tel. 85 661 9493 

Grupy socjoterapeutyczne, terapia indywidualna, poradnictwo dla 
rodziców, dożywianie dzieci, zajęcia świetlicowe. 

2. Świetlica 
socjoterapeutyczna przy 
Stowarzyszeniu „DROGA” 

ul. Pietkiewicza 8a  
15-950 Białystok  
tel. 85 663 90 54 

Zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, kulinarne, techniczne, 
ruchowe, taneczne, psychoedukacyjne, logopedyczne, teatralne, 
sportowe, duszpasterskie, dożywianie dzieci. 

3. Świetlica „U Aniołów 
«Stróżów” przy parafii 
Ducha Św. 

ul. Sybiraków 2  
15-204 Białystok  
tel. 85 740 01 66 

Zajęcia świetlicowe, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia 
socjoterapeutyczne, pomoc socjalna, terapia w zakresie 
mikrodeficytów, pomoc w odrabianiu lekcji, praca z rodzinami 

4. Świetlica „Nasz Dom: 
Dobry Pasterz” przy 
Zgromadzeniu Sióstr 
Dobrego Pasterza 

ul. Mickiewicza 13  
15-213 Białystok  
tel. 85 743 2250 

pn.-pt. godz. 13.30-18.00 
Zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, sportowe, kulinarne, 
informatyczne, praca z rodzicami, pomoc w odrabianiu lekcji, 
dożywianie. 

5. Świetlica „Nazaret” przy 
Zgromadzeniu Sióstr 
Misjonarek Św. Rodziny 

ul. Stołeczna 5  
15-879 Białystok  
tel. 85 746 66 20 

Zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne dla rodziców, 
kulturalno-rozrywkowe, sportowe, świetlicowe, komputerowe, 
nauki jęz. angielskiego. Organizowanie kolonii i ferii zimowych. 
Dożywianie, pomoc materialna. 

6. Świetlica prowadzona 
przez Stowarzyszenie 
Czcicieli Miłosierdzia 
Bożego im. Ks. M. Sopocki 

ul. Pl. Bł. Ks. Michała 
Sopoćki 1 
15-864 Białystok 
tel. 85 651 90 10 

Zajęcia socjoterapeutyczne, muzyczne, komputerowe, sportowe, 
pedagogiki zabawy. Organizacja półkolonii. Dożywianie dzieci. 



7. Świetlica prowadzona 
przez Katolicki Klub 
Sportowy „Piast” 

ul. Elewatorska 6A  
15-620 Białystok  
 tel. 85 661 18 48  

Zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze. 
Dożywianie dzieci. 

8. Świetlica „Stumilowy Las” 
prowadzona przez 
Stowarzyszenie Integracji 
Kulturalno-Ekologicznej 
„Gniazdozbiór” 

ul. Stołeczna 12  
15-879 Białystok  
tel. 85 744 51 17 

Zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, 
sportowe, edukacja informatyczna i ekologiczne. Dożywianie 
dzieci. 

9. Świetlica prowadzona 
przez Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży „Przyjaciele” 

ul. Św. Kazimierza2  
15-817 Białystok  
tel. 665270797 

Zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, techniczne, kulinarne, 
sportowe, pomoc w odrabianiu lekcji, spotkania z rodzicami 
Podwieczorek. 

10. Świetlica „Tęcza” 
prowadzona przez Caritas 
Archidiecezji Białostockiej 

ul. Warszawska 32  
15-077 Białystok 

Zajęcia socjoterapeutyczne, terapia indywidualna, zajęcia 
korekcyjne, kompensacyjne, psychoedukacyjne, artystyczne, 
edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, sportowo-rekreacyjne. 
Dożywianie dzieci, pomoc socjalna. 

11. Świetlica środowiskowa 
prowadzona przez Hufiec 
Pracy w Białymstoku 

ul. NMP Królowej Rodzin 
6 15-684 Białystok  
tel. 85 653 35 05  

Zajęcia wychowawcze, komputerowe, plastyczne, sportowe, 
pomoc w nauce, indywidualna pomoc i wsparcie. 

12. Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego 
„Eleos” 

ul. Św. Mikołaja 5/1  
15-420 Białystok  
tel. 601 299 467  

Zajęcia socjoterapeutyczne, informatyczne, plastyczne, sportowe, 
nauka języków obcych, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, 
wyrównawcze, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców. 
Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. Dożywianie, 
pomoc materialna. Wolontariat europejski. 

13. Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego 
„Eleos” 

ul. Pietkiewicza 2c/2 m. 2  
15-689 Białystok  
tel. 503 117 170  

Różnego rodzaju zajęcia grupowe i indywidualne, zajęcia 
socjoterapeutyczne, organizacja letniego i zimowego wypoczynku. 

14. Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego 
„Eleos” 

ul. Warszawska 47  
15-950 Białystok  
tel. 85 732 89 07 

 Zajęcia socjoterapeutyczne, integracyjne, komputerowe, 
plastyczne, sportowe, wyrównywania braków i deficytów 
edukacyjnych. Dożywianie dzieci. 

15. Świetlica 
socjoterapeutyczna – 
Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej 

ul. Nowogródzka 5/1  
15-489 Białystok  
tel. 85 675 03 87 

Zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe, teatralne, 
socjoterapeutyczne, spotkania wielopokoleniowe, współpraca 
z seniorami. 

16. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie i Dzieciom  
„Szansa” 

ul. Magnoliowa4  
15-950 Białystok  
tel. 85 663 01 41  
Tel. 535 755 633 

Zajęcia socjoterapeutyczne, wychowawcze, edukacyjno-
poznawcze, sportowe, plastyczne, teatralne. Pomoc w odrabianiu 
lekcji, profilaktyka uzależnień, praca z rodzinami, pomoc socjalna  
i dożywianie. 

 

 Placówki udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy  
 oferują pomoc psychologiczną, socjalną, prawną ofiarom przemocy 

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ 
1. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Białymstoku 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 

ul. Włókiennicza 7  
15-464 Białystok  
tel. 85 744 50 28,  
85 744 50 27 
 
 

Pomoc udzielana całą dobę osobom dorosłym oraz rodzinom 
znajdującym się w sytuacji kryzysu psychospołecznego. Zapewnia 
wsparcie emocjonalne osobom z problemem przemocy domowej, 
poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, pedagogiczne, 
zawodowe, grupy wsparcia dla kobiet, dla osób z syndromem 
wyuczonej bezradności, dla osób bezdomnych, znajdujących się w 
kryzysie. Prowadzi grupę socjoterapeutyczną dla dzieci, hostel: 15 
miejsc dla kobiet i dzieci – ofiar przemocy domowej, w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia. 

2. Centrum Pomocy 
Dzieciom w Białymstoku 

ul. Gen. F. Kleeberga 8 
15-691Białystok 
tel./fax: 85 652 54 94,  
690 955 000 

Kompleksowa pomoc psychologiczna, prawna i medyczna dzieciom 
– ofiarom przemocy i ich rodzinom. 

3. Młodzieżowy Ośrodek 
Konsultacji i Terapii 
MOKIT 

ul. Orla 6b  
15-021 Białystok  
tel. 85 746 06 23  
 

Zespół psychologów i terapeutów MOKiT oferuje pomoc 
psychologiczną i terapeutyczną w postaci: 

 konsultacji i psychoedukacji  

 psychoterapii indywidualnej  

 terapii rodzinnej i małżeńskiej. 
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 W MOKiT pomoc uzyskają osoby, które pochodzą z rodzin,  
w których występuje  lub występował problem alkoholowy.  
 

 

Świadczenia dla osób z problemem uzależnienia  

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ 
1. Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie „Droga” 
Młodzieżowy Ośrodek 
Terapii i Readaptacji 
„Etap’”  

ul. Włókiennicza 7 
15-464 Białystok 
tel./fax 85 7445224, 85 
7445026 
 

Ośrodek  udziela profesjonalnej wszechstronnej i kompleksowej 
pomcy osobom eksperymentującym i uzależnionym od środków 
psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, dopalacze, leki), 
komputera, internetu i hazardu oraz członkom ich rodzin. 
Do Poradni można się zarejestrować telefonicznie lub osobiście  
przy rejestracji niezbędne jest  podanie  nr pesel. Pomoc 
udzielana jest bezpłatnie. Usługi refundowane są przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia  i Urząd Miasta Białegostoku. 

2. Katolicki Ośrodek 
Wychowania i Terapii 
Uzależnień Metanoia 

Czarna Białostocka 
ul. Chmielnik 15 
tel. 85 710 32 41 

Pomoc młodzieży uzależnionej od środków odurzających  
i alkoholu w wieku 13 – 19 lat. 

 

Stacjonarne placówki opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne 
 oferują pomoc dzieciom pozbawionym opieki lub podejmującym zachowania ryzykowne 

 

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ  

1. Wielofunkcyjna 
Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza 
„Jedynka” Placówka 
Wsparcia Dziennego 
Punkt Poradnictwa 
Rodzinnego 

ul. Słonimska 8  
15-028 Białystok  
tel. 85 732 87 25, 85 7416023  

Zapewnia stałą, całodobową opieką dzieciom pozbawionym 
naturalnego środowiska pozostającym w placówce. W ramach 
Wsparcia Dziennego ofemje dzieciom ze środowiska opieką, 
pomoc w nauce, dożywianie, socjoterapią. W ramach Punktu 
ofemje poradnictwo rodzinne, pomoc psychologiczną i działania 
terapeutyczne oraz prowadzi grupą wsparcia dla byłych 
wychowanków placówek opiekuńczych. 

 

2. Wielofunkcyjna 
Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza im. Ireny 
Białówny „Dwójka” 

ul. 11 Listopada 6  
15-320 Białystok  
tel. 85 74240 11  
 

Zapewnia całodobową opieką dzieciom pozostającym w 
placówce (od urodzenia do pełnoletniości). Udziela informacji 
dotyczącej umieszczania dzieci w placówce. Oferuje pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną dla rodzin dzieci, 
które przebywają w placówce lub odeszły. Prowadzi hostel dla 
kobiet i dziewcząt w niechcianej ciąży. 

 

3. Nasz Dom: „Dobry 
Pasterz” Zgromadzenie 
Służebnic Matki Dobrego 
Pasterza 

ul. Mickiewicza 13  
15-213 Białystok  
tel./fax 85 743 22 50  
 

Placówka socjalizacyjna i wsparcia dziennego (opieka, 
socjoterapia, pomoc w nauce, dożywianie dzieci, praca 
z rodziną). 

 

4. Pogotowie Opiekuńcze 
w Białymstoku 
 

ul. Orla 2  
15-950 Białystok  
tel. 85 7416846  
 

Doraźna lub okresowa opieka nad dzieckiem opuszczonym lub 
wymagającym odizolowania od dotychczasowego środowiska. 
Prowadzenie działalności terapeutycznej, socjoterapeutycznej 
i resocjalizacyjnej. 

 

5. Policyjna Izba Dziecka 
przy Komendzie 
Miejskiej Policji 
w Białymstoku 

ul. Bema 4 15-950 Białystok tel. 
85 6703387 
 

Doraźna opieka nad nieletnim podejrzanym o popełnienie czynu 
karalnego. 

 

6. Środowiskowy Dom 
Rodzinny „Nasz Dom” 
Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie „DROGA” 

ul. Proletariacka 21  
15-449 Białystok  
tel. 85 652 59 06 
 

Placówka wielofunkcyjna zapewniająca całodobową lub dzienną 
opieką dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych oraz ich rodzinom 
(pomoc socjalno-bytowa, edukacyjna, wychowawcza, 
terapeutyczna, duszpasterska). 

 



7. Ośrodek Szkolenia 
i Wychowania 
Ochotniczych Hufców 
Pracy 
 

ul. Supraślska21 
16-010 Wasilków 
tel./fax 85 718 54 20 
 

Placówka szkoleniowo-wychowawcza umożliwiająca młodzieży 
o zmniejszonych szansach edukacyjnych lub z grupy 
podwyższonego ryzyka uzupełnienie wykształcenia w ramach: 

 gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, 

 gimnazjum dla dorosłych, 

 zasadniczej szkoły zawodowej. 
Przy ośrodku działa internat (działalność wychowawcza  
i terapeutyczna) zapewniający bezpłatne zakwaterowanie  
i wyżywienie młodzieży pochodzącej z rodzin o trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej. 

 

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 
 

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ  

1. Miejski Zespół do Spraw 
Orzekania 
o Niepełnosprawności 
 

ul. Waryńskiego 32 A  
15-461 Białystok  
tel./fax 85 664 74 37, 
 tel. 85 664 74 36,  
85 664 7435  
 

Organ pierwszej instancji zajmujący się orzekaniem  
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do celów 
pozaubezpieczeniowych związanych m.in. z zatrudnieniem  
i szkoleniem osób niepełnosprawnych, zaopatrzeniem w sprzęt 
rehabilitacyjny, wsparciem w samodzielnej egzystencji  
i korzystaniem z ulg i uprawnień. 

 

2. Wojewódzki Zespół do 
Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności 
 

ul. Mickiewicza 3  
15-213 Białystok  
tel./fax 85 743 9274,  
85 743 92 75,  
85 743 9276  

Organ drugiej instancji zajmujący się rozpatrywaniem odwołań 
od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności wydanych przez powiatowe zespoły 
orzekające. 

 

  
 

Organizacje pozarządowe służące pomocą rodzinie 

 

 L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁAŃ  

 1. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie „Droga”  

ul. Proletariacka 21  
15-449 Białystok  
tel. 85 652 47 17  
tel./fax. 85 652 18  
 
ul. Włókiennicza 7  
15-464 Białystok  
tel. 85 744 52 24 
 

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 
DROGA, należy:  

 organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi  
i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych 
oraz zagrożonych patologią społeczną, 

 organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla 
dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego, 

 inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom 
potrzebującym i ich rodzinom, 

 organizowanie rodzinnych kolonii letnich dla rodzin  
z problemami, 

 organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i 
ich rodzin, 

 praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo  
i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana 
w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny "Nasz Dom”, 

 praca środowiskowa z dziećmi ulicy, młodz,ieżą z grup ryzyka 
w Punkcie Interwencyjno-Poradniczym 

 pomoc młodzieży z grup ryzyka, eksperymentującej  
i uzależnionej od środków psychoaktywnych, komputera, 
internetu, hazardu oraz ich rodzicami w Ośrodku Profilaktyki 
i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP. 
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 2. Fundacja Dialog 
 

ul. Ks. Abramowicza 1 
15-872 Białystok  
tel. 85 742 40 41,  
85 742 40 90,  
664 765 111 
fax.: 85 742 40 42 
 

Fundacja Dialog  to między innymi: 

 edukacja dzieci i młodzieży, 

 integracja społeczna osób w trudnej sytuacji, 

 wsparcie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 

 praca z uchodźcami, migrantami i mniejszościami 
etnicznymi, 

 rozwój idei mentoringu i wolontariatu, 

 bezpłatna biblioteka i mediateka. 

 

 3. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski 
w Białymstoku 
 

ul. Pietkiewicza 1 
15-689 Białystok 
tel. 85 811 06 12 
biuro@tpd.bialystok.pl 
www.tpd.bialystok.pl 

Współudział w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i 
młodzieży poprzez:  

 udzielanie pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań 
opiekuńczo-wychowawczych,  

 organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  
z rodzin najuboższych, niewydolnych wychowawczo, 
patologicznych. Poradnia rodzinna, ogniska wychowawcze, 
akademia edukacyjna. 

 

 4. Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów 
i Animatorów „KLANZA" 
Oddział Białostocki 
 

ul. Witosa 15B lok. 12,  
15-660 Białystok 
tel. 85 651 04 47 
 
 

Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pracowników 
socjalnych, pedagogów. Szkolenia dla młodzieżowych liderów. 
Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 
Pomoc seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. 

 

 5. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie „Szansa” 

ul. Magnoliowa 4 
15- 669 Białystok 
tel. 85 663 01 41  

Pomoc społeczna, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej  
i poradni rodzinnej. 

 

   

Organizacje działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych 

L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁANIA 
1. Podlaskie 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 
z Porażeniem 
Mózgowym JASNY 
CEL w Białymstoku 
 

ul. Bukowskiego 4 
15-066 Białystok 
tel/fax 857322345, 
692 029 690 
 

Wszechstronna pomoc dzieciom z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Prowadzi ośrodek dziennego pobytu NZOZ Ośrodek 
wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym. 

2. Polski Związek 
Głuchych Oddział 
Podlaski 
 

ul. Dziesięciny 59  
15-806 Białystok  
tel. 85 653 46 20, 
85 654 23 75  
 

Pomoc dzieciom i młodzieży z wadą słuchu w zakupie sprzętu 
rehabilitacyjnego, leczeniu i rehabilitacji, zrzeszanie osób. 

3. Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Białystok 

ul. Biała 13/33  
15-434 Białystok  
tel. 85 732 42 83  

Pomoc społeczna, prowadzenie różnych form rehabilitacji osób 
niewidomych, pedagogizacja rodziców, imprezy integracyjne. 

4. 
 
 
 
 
 

Krajowe 
Towarzystwo 
Autyzmu Oddział w 
Białymstoku 
 

ul. Pułaskiego 96  
15-338 Białystok  
tel. 85 719 48 91; 
 85 745 37 44 
 

Skupia wszystkich ludzi dobrej woli, których celem jest niesienie 
pomocy osobom autystycznym i ich rodzinom. Prowadzi punkt 
konsultacyjny (diagnoza i terapia) oraz Ośrodek Szkolno 
Terapeutyczno Opiekuńczy (realizacja obowiązku szkolnego, 
opieka, terapia). 

 
5. 
 
 
 

Ośrodek Pomocy 

Dziecku i Rodzinie 

Szansa 

ul. Magnoliowa 4 

(biuro) 

Placówka obejmuje opieką dzieci w wieku 2-9 lat. Oferuje zajęcia 

wyrównujące deficyty rozwojowe, emocjonalne, społeczne, 

edukacyjne. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, 

kompensacyjne, psychoedukacyjne. 

 
6. 

Fundacja „Oswoić 

świat” 

ul. Zaściańska 84 Niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z 

autyzmem i innymi niepełno sprawnościami i ich rodzinom. 

Wypracowanie systemowych rozwiązań, które przyczynią się do 



poprawy ich życia. 

 

Placówki kulturalno-oświatowe 
L.P. NAZWA DANE TELEADRESOWE ZAKRES DZIAŁANIA 
1. Wojewódzki Ośrodek 

Animacji Kultury 
ul. Kilińskiego 8 
15-950 Białystok  
tel. 85 740 37 11 
 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zajmuje się pomocą 
instrukcyjno-metodyczną zespołom muzycznym i tanecznym 
różnych obszarów kulturowych, ich promocją, prezentacją dorobku 
i dokumentowaniem. Organizuje imprezy promocyjne i dochodowe 
dla różnych grup wiekowych, wystawy plastyczne profesjonalistów i 
twórców amatorów z różnych dziedzin, warsztaty twórcze, kursy 
specjalistyczne i plenery, imprezy z zakresu dziedzictwa 
kulturowego i sztuki ludowej, projekty graficzne, scenografie. 
Zajmuje się wydawaniem książek, prowadzi system internetowej 
bazy danych promującej działalność kulturalną województwa 
podlaskiego. 

2. Dom Kultury 
„Śródmieście” 

ul. Kilińskiego 13  
15-089 Białystok  
tel./fax 85 741 65 17  

Samorządowa instytucja kultury jest ośrodkiem edukacji 
artystycznej i realizuje zadania z zakresu wychowania, edukacji 
kulturalnej, upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych. 

3. Młodzieżowy Dom 
Kultury 

ul. Warszawska 79 A  
15-201 Białystok  
tel. 857327949 
fax 85 732 9049  

Placówką wychowania pozaszkolnego działająca na rzecz dzieci  
i młodzieży, a także nauczycieli. Jej celem jest budowanie systemu 
wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień młodych ludzi,  
z pełnym przekonaniem, że każdy ma prawo do doskonalenia  
i samorealizacji. MDK organizuje współpracę i wymianę 
międzynarodową, której głównym przesłaniem jest wychowywanie 
w otwartości na dobro i kulturę świata oraz na drugiego człowieka. 

4. Samorządowe 
Ognisko Baletowe 

ul. Podleśna 2  
15-227 Białystok 
tel. 85 748 21 20 
 

Placówka przygotowuje dzieci i młodzież do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym poprzez rozwijanie 
zdolności baletowych. W placówce tej działa 14 grup baletowych w 
tym: 8 w Dziale Dziecięcym obejmującym tańce ludowe, gry  
i zabawy ruchowe, umuzykalnienie oraz 6 grup w Dziale 
Młodzieżowym, obejmującym taniec ludowy i charakterystyczny 
(blok tańców narodowych i współczesnych), technikę taneczną  
i rytmikę. 

5. Wypożyczalnia Książki 
Mówionej w 
Białymstoku 

15-008 Białystok 
ul. Ryska 1, budynek F 
tel. kom. 502-53-11-13 
 

Wypożyczalnia Książki Mówionej jest to instytucja, która pomaga  
i wspiera osoby niewidome, niedowidzące, osoby z dysleksją, 
dysgrafią i dysortografią oraz uczniów z obniżoną normą 
intelektualną. 

 

 


