
INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA  

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie 
 

ul. Metalowców 10 
34-120 Andrychów 
tel: (33) 875 44 02 
e-mail: poradnia@pppandrychow.pl 

naszej placówce wsparcia udzielają psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, którzy na bieżąco 
poszerzają swoje umiejętności oraz kwalifikacje. Dzięki temu możemy służyć fachową 
pomocą osobom z: 

• wadami wzroku, 
• wadami słuchu, 
• spektrum autyzmu, 
• niepełnosprawnością intelektualną, 
• dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 
• problemami natury emocjonalnej, 
• zaburzeniami komunikacji, 
• oraz innymi problemami. 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach 
 

ul. E i K Wojtyłów 16  
34 - 100 Wadowice 
tel/fax: (33) 873 - 10 - 50 
e-mail:   
pppwadowice@gmail.com 
pppwadowice@op.pl 
 

Zespół Orzekający Poradni wydaje m.in.: 

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (w klasie I). 

  

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
 „Dać Szansę” w Wadowicach 

 
ul. Kochanowskiego 42 
34-100 Wadowice 
tel. (33) 873-18-27 

tel:338754402
mailto:poradnia@pppandrychow.pl
mailto:pppwadowice@op.pl
mailto:pppwadowice@op.pl


tel. 697-280-553 
tel. 695-727-833 
 

Oferta: 

- zajęcia rehabilitacyjne 
- zajęcia integracji sensorycznej 
- zajęcia psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczne 
- terapia w sali doświadczania świata 
- hydroterapia 
- terapia biofeedback 
- hipoterapia, dogoterapia, arteterapia, muzykoterapia,  
 

e-mail: 
stowarzyszenie@dacszanse.pl 
www.dacszasne.pl 
 
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach 

tel. 608 822 852 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dać Szansę” 

tel. 730 135 885 

 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach 

tel. 531-403-805 

Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „PROMYCZEK” 
 

ul: Starowiejska 17a 
34-120 Andrychów 
tel: 570 751 015 
biuro@fundacjapromyczek.pl 
www.fundacjapromyczek.pl 
 
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „PROMYCZEK” 
(w tym informacje o  programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka) 

REJESTRACJA DO SPECJALISTÓW PRYWATNEGO CENTRUM   
tel. 730 66 20 12 
 
Oferta: 

Diagnostyka rozwoju poznawczo-ruchowego noworodków i dzieci 
Fizykoterapia 

Kompleksowa terapia noworodków i dzieci: 

 

http://www.dacszasne.pl/
https://www.google.com/search?q=promyczek+andrych%C3%B3w&oq=Promyczek+andrych%C3%B3w&aqs=chrome.0.69i59j0l3j69i60l3.4040j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:kontakt@centrum-promyczek.pl
http://www.fundacjapromyczek.pl/
tel:532%20457%20194


NEUROCENTRUM W WADOWICACH 
 

Jaroszowice 6 
34-100 Klecza Dolna 
tel: 33 823 56 56, 664 340 358 
 

NEUROCENTRUM w Wadowicach zajmuje się między innymi neurologią dziecięcą w szerokim 

zakresie. U neurologa dziecięcego można wykonać badania elektroencefalograficzne oraz 

skorzystać z konsultacji neurologicznej 

Specjalistyczne gabinety lekarskie m.in.: 

logopedyczny, neurologii dziecięcej, alergologiczny, urologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, 

dermatologiczny, psychoterapii i psychologii.  

 

Centrum Logopedyczne Madej Joanna 
 

Brody 148 
Kalwaria Zebrzydowska 
tel: 608 355 044 

• logopedia 
• wady wymowy 
• terapia logopedyczna 
• zaburzenia mowy 
• jąkanie 
• emisja głosu 

Gabinet Leczenia Zeza 
ul. Karmelicka 5 
34-100 Wadowice 
telefon 872 13 00 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach 
 

ul. Mickiewicza 15,  
34-100 Wadowice 
tel: (PCPR WADOWICE)33 870 90 00 (10) 
 
Piecza zastępcza 
Osoby niepełnosprawne 
Pomoc Społeczna 
Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 
 

https://www.google.com/search?safe=strict&q=neurocentrum-wadowice+telefon&ludocid=14323943945192583979&sa=X&ved=2ahUKEwi4kPD8z77uAhWNuIsKHR20DkcQ6BMwFXoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=nerocentrum+wadowice&oq=nerocentrum+wadowice&aqs=chrome..69i57j0l7.5412j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://panoramafirm.pl/logopedia/ma%C5%82opolskie,wadowicki,kalwaria_zebrzydowska
https://panoramafirm.pl/wady_wymowy/ma%C5%82opolskie,wadowicki,kalwaria_zebrzydowska
https://panoramafirm.pl/terapia_logopedyczna/ma%C5%82opolskie,wadowicki,kalwaria_zebrzydowska
https://panoramafirm.pl/zaburzenia_mowy/ma%C5%82opolskie,wadowicki,kalwaria_zebrzydowska
https://panoramafirm.pl/j%C4%85kanie/ma%C5%82opolskie,wadowicki,kalwaria_zebrzydowska
https://panoramafirm.pl/emisja_g%C5%82osu/ma%C5%82opolskie,wadowicki,kalwaria_zebrzydowska


Gabinet Terapii Poznawczo-Behawioralnej „Pryzmat” 
 

Wadowice, Pl. Kościuszki 4 
tel. 727 478 424 
terapiapb@wp.pl 
 

Zajmujemy się m. in.: 

– oceną ogólnego rozwoju psychomotorycznego dzieci; 
– usprawnianiem opóźnionych funkcji; 
– prowadzeniem zajęć mających na celu wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci;  
– prowadzeniem zajęć wspomagających rozwój mowy u dzieci z jej opóźnionym 
   rozwojem,  niedosłyszących; 
– diagnozą dojrzałości szkolnej; 
– pracą z dziećmi mającymi trudności dyslektyczne; 
– pracą z dziećmi mającymi trudności emocjonalne (np. z wyrażaniem emocji; np. na 
skutek rozwodu rodziców itd.) i z zachowaniem; 
– pracą z dziećmi z problemami somatycznymi o podłożu psychicznym (np. moczenie, 
trudności z wypróżnianiem, itd.); 
– pracą z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze; 
– pracą z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (np.  niesłyszącymi ), także 
sprzężonymi; 
– prowadzeniem terapii dzieci w nurcie poznawczo-behawioralnym (fobie – m.in. 
społeczną, zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, depresja, zaburzenia odżywiania 
– np. anoreksja, bulimia, nadwagą, itp.); 
– praca z dzieckiem nad żałobą, przygotowywanie dzieci na śmierć bliskich osób; 
– wsparcie dzieci w procesie leczenia (choroby przewlekłe, terminalne, np. onkologiczne), 
powrocie do zdrowia po zabiegach okaleczających. 

 
 

mailto:terapiapb@wp.pl

