
ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
DLA DZIECI I MODZIEŻY

Zespół Pierwszego Kontaktu
Bemowo

tel. 576-661-777
ul. Rozłogi 10 lok. 121

Warszawa

Zespół Pierwszego Kontaktu  przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy  został uruchomiony w ramach 
Projektu „Środowiskowe Centrum Zdro-
wia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: 
systemowe wsparcie dla mieszkańców 
m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, 
Wawer i Żoliborz”, współfi nansowanego 
ze środków  Unii Europejskiej.
Projekt realizowany jest na terenie trzech 
dzielnic Warszawy: Bemowa, Wawra i Żo-
liborza.

Liderem Projektu jest  Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Partnerami projektu są:
– Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy
– Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy 

Wawer m.st. Warszawy
– Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy 

Żoliborz m.st. Warszawy
– Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia 

Dziecka w Warszawie”

Realizatorem działań psychoterapeutycz-
nych jest Ezra sp. z o.o.
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Czym jest Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego?

To placówka niosąca pomoc dziecku i jego 
rodzinie w zakresie zdrowia psychicznego. 
Jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i mło-
dzieży w społeczności lokalnej, szczególnie 
w obecnej rzeczywistości (pandemii, izola-
cji dzieci w domu).

Czym się zajmujemy?

– diagnozą oraz monitorowaniem proce-
su zdrowienia dziecka  i rodziny,

– psychoedukacją oraz wsparciem psy-
chologicznym w środowisku,

– profilaktyką.

Do kogo są kierowane nasze działania?

Działania dedykowane są osobom do 
21 roku życia, które w momencie zgłosznia 
do projektu nie ukończyły 18 lat.

Czym się wyróżniamy?

Dajemy możliwość szybkiej interwencji 
w momencie wystąpienia kryzysu psy-
chicznego.
Ułatwiamy dostęp do usług psychologicz-
nych i medycznych oraz włączenie do pra-
cy na rzecz zdrowienia sieci wsparcia spo-
łecznego dziecka i rodziny.
Proponujemy całościowy model  
opieki psychologiczno-psychiatrycznej 
zmniejszający ryzyko konieczności ho-
spitalizacji całodobowej, skrócenie czasu 
leczenia oraz zmniejszenie kosztów emo-
cjonalnych ponoszonych przez rodzinę 
i dziecko.
Jednoczymy działania wielu placówek 
 i specjalistów na rzecz pomocy dzieciom 
i ich rodzinom.
Zapewniamy miejsce, które daje poczucie 
bezpieczeństwa i zrozumienia.

Środowiskowe  Centrum Zdrowia Psychicz-
nego  dla dzieci i młodzieży  to program 
kompleksowego wsparcia  społecznego 
i medyczngo  dla dzieci zamieszkałych na 
terenie Dzielnicy Bemowo i ich rodzin.
Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Be-
mowo m.st. Warszawy  współuczestniczy 
w działaniach tego programu. Uruchomi-
liśmy Zespół Pierwszego Kontaktu, w któ-
rym:
– diagnozujemy stan zdrowia psychiczne-

go,
– opracowujemy indywidualne plany  

zdrowienia,
– kierujemy na leczenie  do współpracują-

cych  z nami placówek medycznych,
– monitorujemy proces psychoterapii po-

przez  towarzyszenie rodzinie na każ-
dym etapie procesu zdrowienia,

– współpracujemy ze szkołami,  Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, Porad-
nią Rodzinną  oraz organizacjami poza-
rządowymi działającymi na rzecz  dzieci 
i młodzieży.
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