Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Aktualizacja: 24 lipca 2019 r.

Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom
uwikłanym w przemoc w rodzinie w Gdańsku
2019 rok
Ważne telefony:
1. Telefon interwencyjny Niebieska i Pomarańczowa Linia, tel. 58/ 320 44 04 (poniedziałek-piątek 8.00-15.00).
2.

Ośrodek

Interwencji

Kryzysowej

z

10

miejscami

hostelowymi,

Pl.

Ks.

Gustkiewicza

13,

całodobowo,

tel. 58/ 511 01 21 (22).
3. Dyżur interwencyjny pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – po godz. pracy ośrodka, w dni
powszednie i w dni wolne od pracy tel. – tylko do dyspozycji służb i instytucji miejskich.
4. Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze ul. K. Leczkowa 1 a, tel. 58/ 341 10 42 (placówka interwencyjna całodobowa dla dzieci
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, również w sytuacjach doświadczania przemocy w
rodzinie).
5. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Wyspiańskiego 9A, tel. 58/778 60 00 (01 lub 29).
6. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji ul. Nowe Ogrody 27, tel. 58/ 321 62 22 lub 112.
Zespół Interdyscyplinarny (ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w Gdańsku ul. Leczkowa 1a
Zespół Interdyscyplinarny

ul. K. Leczkowa 1a

Zakres, w szczególności:

w Gdańsku

(kancelaria/pok.116a

1) przyjmowanie wszczętych Procedur „Niebieskie Karty”;

tel. 58/ 342 31 79

2) powoływanie Grup Roboczych i współpraca w zakresie

fax 58/ 342 31 51

rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie w rodzinie;

e- mail:

3) inne zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu

mopr@mopr.gda.pl

przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1a, tel. 58/ 342 31 50 fax: 58/ 342 31 51;
e- mail: mopr@mopr.gda.pl
W każdym Centrum jest Koordynator Grupy Roboczej do realizacji Procedury „Niebieskie Karty” wg miejsca zamieszkania
osoby doznającej przemocy w rodzinie (strona internetowa MOPR – Centra Pracy Socjalnej).
Komórka MOPR

Adres i kontakt

Zakres wsparcia

Samodzielny Referat

ul. K. Leczkowa 1a

1) poradnictwo interwencyjne (mieszkańcy, partnerzy –

Zapobiegania i Wsparcia

I piętro p.116 a

instytucje, podmioty);

w Kryzysie

tel. 58/ 347 31 79

2) poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy

tel. 58/ 342 82 82

w rodzinie (os. doznające przemocy i stosujące przemoc);

- koordynator działań

e-mail:

3) rozpoznawanie sytuacji krzywdzenia dzieci i doradztwo

interwencyjnych

iwona.wybranowska@mopr.gda.pl

dla przedstawicieli

- koordynator Procedury

wojciech.heyke@mopr.gda.pl

i niepublicznych.

„Niebieskie Karty”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
tel. 58 342 31 50

fax 58 342 31 51

ul. Konrada Leczkowa 1A

mopr@mopr.gda.pl

80-432 Gdańsk

www.mopr.gda.pl

podmiotów

publicznych

Komórki MOPR

Adres

Kontakt

Wydział Pieczy Zastępczej

ul. Leczkowa 1a

tel. 58/ 347 82 76 (72,77,78)

Centrum Pracy Socjalnej 1

ul. Modrzewskiego 2a

e-mail: joanna.radzimowska@mopr.gda.pl
tel. 58/ 347 86 08 (00) fax. 58/ 347 86 10
e-mail: agata.rugien@mopr.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 2

ul. Pl. Ks. Gustkowicza 13

Centrum Pracy Socjalnej 3

ul. Dyrekcyjna 5

Centrum Pracy Socjalnej 4

ul. Lecha 1

Centrum Pracy Socjalnej 5

ul. Siennicka 25

Centrum Pracy Socjalnej 6

ul. Szara 32-33

tel. 58/ 522 01 89 (80) fax. 58/ 522 01 82
e-mail: danuta.czapla@mopr.gda.pl
tel. 58/ 691 94 23 (18) fax. 691 94 11
e-mail: dorota.bukowska@mopr.gda.pl
tel. 58/ 511 46 07 (00) fax. 511 46 00
e-mail: iwona.janiszyn@mopr.gda.pl
tel. 58/ 320 53 33 (00,10) fax. 58/ 320 53 00
e-mail: jaroslaw.banaszewski@mopr.gda.pl
tel. 58/ 322 40 00 fax. 58/ 322 40 01
e-mail: urszula.borowska@mopr.gda.pl

Centrum Pracy Socjalnej 7

ul. Marynarki Polskiej 134 a

Centrum Pracy Socjalnej 8

ul. Elbląska 66 d

Centrum Pracy Socjalnej 9

ul. Piekarnicza 16

tel. 58/ 520 70 06 fax. 58/ 520 70 09
e-mail: ewa.szczepaniak@mopr.gda.pl
tel. 58/ 304 58 18 (10) fax. 58 304 58 27
e-mail: marek.rycharski@mopr.gda.pl
tel. 58/ 304 36 50 fax. 58/ 304 36 51
e-mail: jolanta.kruk@mopr.gda.pl

Wsparcie specjalistyczne świadczące interwencje kryzysową
Placówka
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Gdańsku
MOPR

Adres i kontakt
Pl. Ks. Gustkowicza
tel. 58/ 511 01 21 (22)
e-mail:
goik@mopr.gda.pl

Całodobowy

13

Zakres wsparcia
1) całodobowe indywidualne

poradnictwo

w sytuacjach

doświadczania

kryzysowych

i

psychologiczne
przemocy

w

rodzinie;

2) hostel dla osób w kryzysie / nieodpłatne udzielanie
czasowego schronienia osobom/rodzinom, również
ofiarom przemocy (10 miejsc);
3) interwencyjne działania ratownicze w miejscu pobytu osoby,
szczególnie w kryzysie suicydalnym;
4) interwencyjna pomoc dzieciom w sytuacjach kryzysowych
i doświadczania przemocy w rodzinie.

Kompleksowa pomoc specjalistyczna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Placówka
Ośrodek Pomocy dla Osób

Adres i kontakt
Centrum Pomocowe

Zakres wsparcia

Pokrzywdzonych

Caritas im. Jana Pawła II,

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza;

Przestępstwem

ul. Fromborska 24,

3) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą

tel. 668 928 431

psychiatryczną lub psychologiczną;

Caritas Archidiecezji

tel. 694 485 564

4) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez

Gdańskiej

e-mail:
opopp@caritas.gda.pl
Czynne:

osobę pierwszego kontaktu;

poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 8.0015.00
środa: 13.00-20.00

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;

5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw i
wyrobów medycznych;
6) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów
podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
7) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub
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sobota: 11.00-15.00

udzielania schronienia;
8) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań
czynszowych i opłat;
9) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem
świadczeń;
10) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
11) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia,
środków czystości i higieny osobistej;
12) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu
uprawnionego małoletniego;
13) zakup urządzeń i wyposażenia.

Centrum Pomocy

ul. Jana Uphagena 18

Kompleksowe

Dzieciom

tel. 515 235 714

przestępstwem:

wsparcie

dla

dzieci

pokrzywdzonych

e-mail:

1) indywidualna pomoc, specjalistyczna diagnostyka dziecka

cpdgdansk@fdds.pl

i sytuacji rodzinnej;

Fundacja Dajemy Dzieciom

2) pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i opiekunów

Siłę

wspierających;
3) interwencja psychologiczna w sytuacjach wymagających
szybkiego reagowania;
4) indywidualna pomoc prawna;
5) pomoc psychiatryczna;
6) przyjazny pokój przesłuchań;
7) pomoc grupowa, pomoc dla dzieci, wsparcie dla opiekunów.

Gdańskie Centrum

ul. Biskupia 4,

Kompleksowe wsparcie w sytuacjach dyskryminacji i przemocy

Równego Traktowania

tel. 519 544 485

motywowanej uprzedzeniami:

e-mail:

2) wsparcie

Stowarzyszenie WAGA

kontakt@gcrt.pl

dyskryminacyjnych;

Fundacja Oparcia

www.gcrt.pl

3) indywidualne konsultacje psychologiczne;

informacyjno-prawne

w

Społecznego Aleksandry

4) wsparcie grupowe;

FOSA

5) pomoc w postępowaniach administracyjnych;
6) pomoc

asystentki/-ta,

wsparcie

w

zdarzeniach

indywidualnych

przypadkach.
Programy dla osób podejrzanych lub stosujących przemoc w rodzinie
Placówka
Program korekcyjno-

Adres i kontakt
ul. Srebrniki 1-13,

Zakres wsparcia
1) sesje indywidualne dla osób podejrzanych lub stosujących

edukacyjny dla osób

tel. 500-261-486

przemoc w rodzinie;

stosujących przemoc

tel. 58- 302-34-34

2) sesje grupowe

domową. Zacznij od siebie

e-mail:

3) grupa otwarta, koedukacyjna, całoroczna;

2017-2019 r.

slawomir.kunkel@o2.pl

4) działania skierowane dla kobiet i mężczyzn z rejonu Gdańska
przebywających w warunkach wolnościowych;

Towarzystwo Wspierania

5) adresowane dla osób bez uzależnień lub po leczeniu

Potrzebujących „Przystań”

odwykowym, również po opuszczeniu zakładów karnych.
Pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, uwikłanych
w przemoc w rodzinie (uzależnieni: ofiary i sprawcy przemocy)
udziela:
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień;
- Miejska Poradnia Terapii Uzależnień;
- Poradnie Zdrowia.

Program Psychologiczno -

ul. Kartuska 119/4

1) grupa półotwarta z elementami edukacyjnymi dla osób

Terapeutyczny dla

tel. 602 592 251

stosujących przemoc w rodzinie;
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sprawców przemocy

2) sesje wyjazdowe.

w rodzinie
Instytut Psychoterapii
i Psychotraumatologii
„Triada”
Poradnictwo

Centrum Biznesu Zieleniak

1) podniesienie kompetencji związanych z konstruktywnym

kierowane do rodzin w

i

warsztaty

ul. Wały Piastowskie 1

rozwiązaniem konfliktów;

zakresie kontroli zachowań

tel. 606 180 707

2) kontrola zachowań;

- Im wcześniej tym lepiej

3) profilaktyka przemocy;
4) konsultacje indywidualne;

GONG-Usługi

5) sesje grupowe.

psychologiczne

Placówki świadczące wsparcie specjalistyczne / organizacje pozarządowe
Organizacje

Adres i kontakt

Zakres wsparcia

Stowarzyszenie Praktyków

Siedziba ECS

Bezpiecznie w rodzinie:

Profilaktyki Społecznej

Pl. Solidarności 1/3.19

1) pomoc prawna;

tel. 733-522-773

2) konsultacje psychologiczne;

e-mail:

3)

spps.gdansk@gmail.com

uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Stowarzyszenie Integracji

Trakt Św. Wojciecha 22

Program

Społecznej Klub

tel. 513-164-335

doświadczających przemocy w rodzinie:

Abstynenta „Przyszłość”

e-mail:

1) sesje diagnostyczne;

klub.abstynenta.przyszlosc.

2) diagnozy problemowe;

gda@gmail.com

3) spotkania dla osób uzależnionych, które przeżywają kryzys;

grupa

psychologiczno-prawno-edukacyjna
psychoedukacyjny

i

rozwojowy

dla

osób

dla

osób

4) grupa rozwoju osobistego dla osób uzależnionych i członków
ich rodzin.
Stowarzyszenie Akcja

ul. Pniewskiego 5/4

1) porady prawne i psychospołeczne,

Społeczna

tel.58/ 520 38 28

2) poradnictwo psychologiczne, rodzinne;

e-mail: sas.bpo@wp.pl

3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Fundacja Centrum Praw

ul. Gdyńskich Kosynierów

Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy

Kobiet

11 (domofon 2)

w rodzinie z problemem alkoholowym:

tel. 58 /341 79 15;

1) porady prawne i psychologiczne;

tel. 604-590-117

2) konsultacje socjalne;

e-mail:

3) asystowanie w Sądzie jako osoba zaufania publicznego (w

cpk_gdansk@cpk.org.pl

urzędach, policji, prokuraturze, sądach);
4) grupa wsparcia wzmacniająca dla kobiet zmagających się ze

Sekretariat CPK Gdańsk

skutkami przemocy;

czynny:

5)

poniedziałek-czwartek:

z problemem alkoholowym;

10.00 – 18.00

6) warsztaty na temat przemocy seksualnej skierowane do

piątki: 10.00 – 15.00

nastolatek w wieku 15-19 lat;

specjalistyczne

wsparcie

dla

członków

rodzin

osób

7) warsztaty rozwojowe dla kobiet;
8) warsztat prawny – praktyka w przypadku przemocy
seksualnej;
9) grupy wsparcia;
10) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć.
Stowarzyszenie Rodzin

Al. Grunwaldzka 137 II p

- mediacje rodzinne – rozstrzyganie sporów;

„Pelikan”

tel. 58/ 344-60-65

- psychoedukacja dla rodziców;

tel. 603 555 621

- warsztaty dla rodziców i dzieci w sytuacjach rozwodowych;

e-mail:

- terapia indywidualna, terapia par.
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pelikan286@wp.pl
Fundacja Oparcia

ul. Chopina 42

Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin:

Społecznego Aleksandry

tel. 58/ 344-96-00

1) psychoedukacja;

FOSA

ul. Na Solcu 4

2) poradnictwo i konsultacje indywidualne i grupowe dla dzieci

tel. 575-114-112

i dla rodzin;

ul. Toruńska 8/4

3) terapia rodzin;

tel. 606 806 363

4) terapia par;

e-mail:

5) terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych;

fundacjafosa@gmail.com

6) grupa wsparcia;
Pomoc nieodpłatna przy realizacji projektów:
- Punkt Wsparcia Środowiskowego;
- Środowiskowy Dom Samopomocy ;
- Centrum Aktywności Społecznej ;
- Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny PET- treningi rodzin, relacje
rodzinne;
- Praca w grupie – elementy treningów rodzinnych.

Stowarzyszenie na rzecz

ul. Chrobrego 56

Ośrodek Wsparcia Rodzin:

osób z kryzysami

tel. 58-341-10-83

1) psychoterapia indywidualna;

psychicznymi „Przyjazna

e-mail:

2) psychoterapia par;

Dłoń”

przyjazna_dlon@poczta.on

3) psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych.

e.pl
Towarzystwo Wspierania

ul. Mostowa 1 a

Prowadzenie

Potrzebujących „Przystań”

ul. Wyzwolenia 48 (CTUS)

poradnictwa dla rodzin z dziećmi:

specjalistycznego,

interdyscyplinarnego

e-mail:

1) nieodpłatna pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym;

ctus@ab.org.pl

2) nieodpłatna pomoc dla rodzin, których dzieci są w pieczy.

Fundacja Wspierania

ul. Mickiewicza 9/11

1) poradnictwo psychologiczne;

Rodzin „Przystań”

tel. 505 034 567

2) konsultacje diagnostyczne, psychoterapia nerwic, depresji,

e-mail:

zaburzeń emocjonalnych i lękowych, zaburzeń osobowości;

biuro@fwr-przystan.org.pl

3)

indywidualna

pomoc

psychoterapeutyczna

dla

dzieci,

młodzieży, dorosłych i pomoc dla szkół.
Fundacja Pomorskie

ul. Brzozowa 15

1) pomoc psychoterapeutyczna dla dzieciom, młodzieży

Centrum

tel. 58/354 24 21

i dorosłym po przeżyciu traumatycznym;

Psychotraumatologii

e-mail

2) terapia indywidualna dorosłych i dzieci;

info@psychotraumatologia

3) terapia par, terapia rodzinna, terapia uzależnień; terapia

.com.pl

grupowa, szkoła dla rodziców.
4) interdyscyplinarne poradnictwo dla
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rodzin

z

dziećmi

w pieczy.
Dom

ul. Matemblewska 67

1) udzielenie schronienia bezdomnym matkom z dziećmi do

Samotnej Matki

tel. 58/348-03-70

3 r. ż lub kobietom w ciąży;

Caritas

e-mail:

2) pomoc psychologa i pracownika socjalnego;

dsmmatemblewo@caritas.

3) pomoc dla osób nie posiadających ostatniego zameldowania

gda.pl

na pobyt stały w Gdańsku realizowana jest na podstawie umów
zawartych między organizacją a gminą właściwą ze względu na
ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.

Stowarzyszenie

ul. Zakopiańska 40

1) udziela schronienia na podstawie skierowań z MOPR

Opiekuńczo -

tel. 731 345 490

w

Resocjalizacyjne

e-mail:

bezdomność

"Prometeusz" Gdańsk

sorp@wp.pl

w rodzinie;

www.prometeusz-

2) zapewnia podstawowe świadczenia bytowe, gwarantując

gdansk.pl

kompleksową pomoc w kierunku wychodzenia z bezdomności,

Gdańsku

bezdomnym
wynikła

m.in.

samotnym
z

kobietom,

doświadczania

których
przemocy

poprzez szereg oddziaływań;
3)

zapewnia

specjalistyczną

pomoc

psychologiczną,

pedagogiczną, socjalną, doradczą i terapeutyczną oraz udział
w realizowanych projektach;
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4) pomoc dla osób nie posiadających ostatniego zameldowania
na pobyt stały w Gdańsku realizowana jest na podstawie umów
zawartych między organizacją a gminą właściwą ze względu na
ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
Pomorskie Centrum

ul. Kochanowskiego 7A

1) działania profilaktycznie i edukacyjne dla matek z dzieckiem,

Pomocy Bliźniemu

tel. 58/344 31 49

których bezdomność wynikła m.in. z doświadczania przemocy

MONAR-MARKOT

e- mail:

w rodzinie;

pcpb@monar.org

2) udzielenie schronienia bezdomnym matkom z dziećmi lub

Dom dla Samotnej Matki

www.pcpb-monar-

kobietom w ciąży na podstawie skierowań z MOPR w Gdańsku;

Stowarzyszenia MONAR

markot.org

3) pomoc dla osób nie posiadających ostatniego zameldowania
na pobyt stały w Gdańsku realizowana jest na podstawie umów
zawartych między organizacją a gminą właściwą ze względu na
ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i rodzin
Placówka
Gdański Ośrodek

Adres i kontakt
ul. Racławicka 17

Zakres wsparcia
1) konsultacje indywidualne dla rodziców, dzieci i młodzieży;

Pomocy Psychologicznej

tel. 58/347 87 89

2) terapia indywidualna dla dorosłych, dzieci i młodzieży;

dla Dzieci i Młodzieży

fax 58/347 89 30

3) konsultacje dla rodzin i par;

e- mail:

4) terapia dla rodzin i par;

sekretariat@raclawicka.gda.pl

5) porady psychologiczne dla rodziców;

www.raclawicka.gda.pl

6) diagnoza psychologiczna dzieci;
7) porady pracownika socjalnego;
8) konsultacje dla przedstawicieli różnych instytucji;
9) grupy wsparcia dla rodziców zastępczych;
10) szkoła dla rodziców;
11) specjalistyczna
wykorzystania

pomoc

seksualnego

dla
i

dzieci
ich

z

podejrzeniem

rodzicom

(diagnoza

psychologiczno-psychiatryczna, pomoc psychologa asystenta
dziecka i rodziny oraz pomoc prawna).
Gdańskie Centrum

ul. Dyrekcyjna 5

1) konsultacje indywidualne

Profilaktyki Uzależnień

tel. 58/320 44 04

wychowawczych;

(interwencyjny)

2) „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;

Punkt konsultacyjno -

3) „Szkoła

informacyjny ogólnopolskiej

psychoedukacyjne;

sieci „Pomarańczowa Linia”

4) grupy psychoedukacyjne dla młodzieży eksperymentującej

oraz „Niebieska Linia”

ze środkami psychoaktywnymi - program FreD goes net”;

e-mail:

5) Punkt konsultacyjny pomocy psychologicznej;

netporadnia@gcpu.pl

6) Poradnia NETporadnia;

dla

Rodziców

dla rodziców w sprawach

Nastolatków”

-

zajęcia

7) rekomendowane programy profilaktyczne;
8) grupy socjoterapeutyczne (bezpłatne przy szkołach).
Poradnia

ul. Obywatelska 1

1) diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, psychiatryczna;

Psychologiczno-

tel. 58/341 87 58

2) terapia psychologiczna nauczycieli, rodziców i uczniów;

Pedagogiczna Nr 1

e-mail:

psychoterapia dla dorosłych;

kontakt@poradnia1.pl

3) terapia pedagogiczna;
4) zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców;
wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka;
5) praca z dzieckiem nadpobudliwym (zajęcia indywidualne
i grupowe);
6) Szkoła dla Rodziców;
7) indywidualne konsultacje dla dziecka i rodziny.

Poradnia

ul. Wałowa 21

1) diagnoza i terapia psychologiczna,

Psychologiczno-

tel. 58/301 07 21

2) terapia pedagogiczna i logopedyczna;
6

Pedagogiczna Nr 3

e-mail:

3) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, uczniów

poradnia@ppp3.org

i nauczycieli;
4) konsultacje lekarskie (neurolog i psychiatra);
5) konsultacje indywidualne psychologiczne;
6) terapia psychologiczna indywidualna;
7) terapia rodzin;
8) grupa rozwoju osobistego dla dzieci/młodzieży.

Poradnia

ul. Krzemienieckiej 1

1) diagnoza psychologiczna, pedagogiczna;

Psychologiczno-

tel. 58/341 05 42 ,

2) terapia pedagogiczna;

Pedagogiczna Nr 4

tel. 58/520 13 49

3) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców;

e-mail:

4) psychologiczna terapia indywidualna;

ppp4.gda@wp.pl

5) systemowa terapia rodzin;
6) terapia logopedyczna;
7) poradnictwo dla dzieci z autyzmem;
8) Szkoła dla Rodziców;
9) indywidualne konsultacje dla dziecka i rodziny,
poradnictwo;
10) terapia psychologiczna indywidualna dla dzieci,
młodzieży.

Poradnia

ul. Związku Jaszczurczego 4

1) diagnoza psychologiczna, pedagogiczna;

Psychologiczno-

tel. 58/348 72 82

2) terapia pedagogiczna, logopedyczna;

Pedagogiczna Nr 5

e- mail:

3) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców;

ppp5@ppp5.gda.pl

4) integracja sensoryczna dla dzieci;
5) wczesne wspomaganie rozwoju;
6) Szkoła dla Rodziców;
7) Szkoła dla Dobrych Rodziców;
8) indywidualne konsultacje dla dziecka i rodziny;
9) poradnictwo (cykl);
10)

terapia

psychologiczna

indywidualna

dla

dzieci,

młodzieży;
11) terapia rodzin;
12) zajęcia dla małych dzieci mających problem
z emocjami.
Poradnia

ul. Lenartowicza 21

1) diagnoza psychologiczna, pedagogiczna;

Psychologiczno-

tel. 58/301 18 15

2) terapia pedagogiczna;

Pedagogiczna Nr 6

e –mail:

3) diagnoza i terapia logopedyczna;

poradnianr6@wp.pl

4) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców;
5) Szkoła dla Rodziców;
6) konsultacje indywidualne psychologiczne, pedagogiczne;
7) indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci
i młodzieży.

Poradnia

ul. Traugutta 82

1) diagnoza psychologiczna, pedagogiczna;

Psychologiczno-

tel. 58/341 39 50

2) terapia psychologiczna i pedagogiczna;

Pedagogiczna Nr 7

e-mail:

3) diagnoza i terapia logopedyczna (dzieci i młodzież

ppp_7@op.pl

z niepłynnością mowy);

sekretariat@ppp7.edu.gdansk.

4) zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców;

pl

5) pomoc dzieciom z inwalidztwem wzroku i słuchu, ich
rodzicom i nauczycielom;
6) Szkoła dla Rodziców;
7) konsultacje dla rodziców/rodzin;
8) indywidualne konsultacje i wsparcie psychologiczne dla
dzieci i młodzieży.

Gdańskie

ul. Stryjewskiego 28

1) poradnictwo

Stowarzyszenie

tel. 58/304 16 80,

pedagogiczne, prawne i socjalne, doradztwo zawodowe;

dla

dzieci

i

rodzin:

psychologiczne,
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Pedagogów Praktyków
Punkt

Informacyjno

–

Konsultacyjny

tel.792 764 751

2) zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;

fax 58/307 30 61

3) wsparcie kobiet doświadczających przemocy.

e-mail:
info@pik-stogi.org.pl
www.pik-stogi.org.pl
Dyżury popołudniowe:
poniedziałek-piątek godz.
16.00 – 18.00

Poradnia

ul. Powstańców Warszawskich

1) diagnostyka, terapia dzieci i rodzin;

Psychologiczno-

69-71(Willa Emilia)

2) szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych, dzieci

Pedagogiczna - PEGAZ

tel. 533 287 007

i młodzieży;

ul. Rzeczypospolitej

3) trening umiejętności społecznych dla dzieci; nieradzących

tel. 881 557 66

sobie z emocjami;

e –mail:

4) wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania

rejestracjagdansk@pegaz.pl

WWRD.

www.pegaz.la
www.fundacjapegaz.com
Wsparcie specjalistyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Placówka
Gdańskie Centrum

Adres i kontakt
ul. Dyrekcyjna 5

Zakres wsparcia
1) poradnictwo
dotyczące

Profilaktyki Uzależnień

tel. 58/320 44 04

współpraca

(tel. interwencyjny)

problemów alkoholowych;

Punkt konsultacyjno -

2) konsultacje

informacyjny ogólnopolskiej

udzielanie

sieci „Pomarańczowa Linia”

i współuzależnienia;

oraz „Niebieska Linia”:

3) poradnictwo psychologiczne , indywidualne;

NET PORADNIA

4) konsultacje e-mailowe- NET PORADNIA.

w zakresie

problematyki

profilaktyki

prowadzone

pomocy

w

dla

i

uzależnień;
rozwiązywania

nauczycieli

zakresie

pedagogów;

kryzysów

uzależnień

tel. 502 430 755
e-mail:
netporadnia@gcpu.pl
Stowarzyszenie MONAR

ul. Srebrniki 9

1) udzielanie

Poradnia Profilaktyki,

tel. 58/302 04 42,

uzależnionych od narkotyków;

specjalistycznego

poradnictwa

dla

Leczenia i Terapii

tel. 58/302 63 89

2) poradnictwo indywidualne dla rodzin i młodzieży;

Uzależnień w Gdańsku

e-mail:

3) psychoterapia indywidualna i grupowa;

gdanskporadnia@monar.org

4) konsultacje psychiatryczne;

osób

5) grupy wsparcia.
NZOZ „Monar” Ośrodek

ul. Agrarna 2

1) wsparcie osób do 21 r.ż. uzależnionych od narkotyków oraz

Rehabilitacyjno-

tel. 58/349 46 90,

z tzw. „podwójną diagnozą”, w tym osób zobowiązanych przez

Readaptacyjny dla Dzieci

fax. 58/349 49 54

sąd do leczenia;

i Młodzieży

e-mail:

2) prowadzenie średnio- i długoterminowych programów

Rodzinna Poradnia Monar

matarnia@monar.org

rehabilitacyjnych;
3) poradnictwo

dla

4) psychoterapia

osób

uzależnionych

indywidualna

i

i

grupowa

ich

rodzin;

dla

osób

uzależnionych i ich rodzin.
Towarzystwo Profilaktyki

ul. Reduta Wyskok 9,

1) specjalistyczne poradnictwo terapeutyczne dla osób z grup

Środowiskowej „Mrowisko”

tel. 58/550 26 69

ryzyka;

e-mail:

2) działalność

biuro@mrowisko.org.pl

zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży

www.mrowisko.org.pl

i dorosłych;

informacyjna

i

edukacyjna

w

zakresie

3) prowadzenie ośrodków profilaktyki środowiskowej.
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Wojewódzki Ośrodek

ul. Zakopiańska 37

1) poradnictwo i psychoterapia grupowa dla ofiar przemocy;

Terapii Uzależnień

(wejście od Kartuskiej 57)

2) program

tel. 58/301 51 32

z problemem alkoholowym;

e-mail:

3) sesje indywidualne;

rejestracja@wotu.pl

4) grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

terapeutyczno

–

rozwojowy

dla

rodzin

w rodzinie uzależnionych/współuzależnionych od alkoholu
(grupa całoroczna, otwarta).
Gminna Komisja

ul. Dyrekcyjna 5

1) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia

Rozwiązywania Problemów

tel. 58/306 46 65,

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu

Alkoholowych

tel. 601 407 252

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa

Zespół ds. Lecznictwa i

e-mail:

odwykowego;

Pomocy Rodzinie

gkrpa@gcpu.pl

2) poradnictwo;
3) wsparcie

w

zakresie

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinach z problemem alkoholowym.
Miejska Poradnia Terapii

ul. Oliwska 62

1) poradnictwo

Uzależnień i

tel. 58/ 342 14 86

rozwiązywania problemów alkoholowych;

i

pomoc

Współuzależnienia

e-mail:

2) program

naszaporadnia@gcz.com.pl

uzależnionych od alkoholu;

edukacyjny

psychologiczna
dla

w

sprawców

zakresie
przemocy

3) wsparcie ofiar przemocy;
4) wsparcie dzieci z rodzin alkoholowych;
5) poradnictwo prawne i socjalne;
6) indywidualne konsultacje stacjonarne DDA / alkohol
wspólnie z występowaniem przemocy;
7) grupa dla osób stosujących przemoc na oddziale dziennym
(zamknięta tylko dla pacjentów, którzy podjęli terapię
alkoholową).
Dominikański Ośrodek

ul. Świętojańska 72

Poradnictwo specjalistyczne w zakresie sekt i nowych wyznań

Informacji o Nowych

tel. 795 516 463

religijnych.

Ruchach Religijnych

e-mail:

i Sektach

osrodek.gdansk@gmail.com
www.sekty.eu
Dyżury: czwartek
godz. 16.00 - 19.00
Konsultacje telefoniczne:
wtorek godz. 10.00 – 12.00

Remed+Lectus

ul. Wałowa 27

1) poradnictwo

sp. z o.o.

tel. 58/ 301 78 35

2) psychoterapia

Poradnia Terapii

indywidualna

i

grupowa

dla

osób

z

problemem alkoholowym oraz dla rodzin.

Uzależnienia
od Alkoholu
i Współuzależnienia
Ośrodek Terapii

ul. Gospody 19 AB

1) leczenie osób uzależnionych od alkoholu;

i Profilaktyki Uzależnienia

godz. przyjęć: 8.00 -19.00

2) leczenie zaburzeń adaptacyjnych;

od Alkoholu

tel. 58/ 728-34-72

3) leczenie osób współuzależnionych;

i Współuzależnienia

tel. 784-502-854

4) terapia DDA;

w Żukowie z siedzibą

e- mail :

5) pomoc młodzieży zagrożonej alkoholizmem i narkomanią.

w Gdańsku

osrodekterapii@zukowo.pl

Przychodnia MORENA-

ul. Jaśkowa Dolina 105

Poradnia terapii

tel. 58 340 72 40

Terapia uzależnień i współuzależnienia.

uzależnień
i współuzależnienia
od alkoholu
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Placówka
Regionalne Centrum

Adres i kontakt
Al. Grunwaldzka 5,

Dyżury
poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

Informacji i Wspomagania

tel. 504 871 478

wtorek godz. 14.00 – 18. 00

Organizacji

e-mail:

środa godz. 9.00 – 13.00

Pozarządowych Gdańsk

prawo@fundacjarc.org.pl

czwartek godz. 9.00 – 13.00

Stowarzyszenie Akcja

ul. Hoża 4,

poniedziałek godz.15.00-19.00

Społeczna Gdańsk SAS

tel. 517 939 600

wtorek godz. 15.00-19.00

e- mail:

środa godz. 12.00-16.00

stogi.sas@o2.pl

czwartek godz. 15.00-19.00

piątek godz. 9.00 – 13.00

piątek godz. 13.00 - 17.00
Fundacja Teneo Gdańsk

ul. Gościnna 10,

poniedziałek godz. 16-20

tel. 690 074 609

wtorek godz. 8.00-12.00

e-mail:

środa godz.10.00 – 14.00

klinikaprawa@teneo.org.pl

czwartek godz. 16.00 -20.00
piątek godz.8.00 – 12.00

ul. Jagiellońska 11,

poniedziałek godz. 16.00-20.00

tel. 690 074 609

wtorek godz. 16.00-20.00

e-mail:

środa godz. 16.00-20.00

klinikaprawa@teneo.org.pl

czwartek godz. 8.00-13.00
piątek 8.00 – 12.00

Stowarzyszenie Akcja

ul. Północna 5,

poniedziałek godz. 15.00-19.00

Społeczna Gdańsk SAS

tel. 517 939 797

wtorek 9.00-13.00

e-mail:

środa godz. 15.00-19.00

brzezno.sas@o2.pl

czwartek godz. 15.00-19.00
piątek godz. 15.00-19.00

Fundacja Oparcia

ul. Opata Jacka Rybińskiego 10,

poniedziałek godz. 13.30 – 17.30

Społecznego Aleksandry

tel. 796 763 979

wtorek godz. 8.30 – 12.30

FOSA

e-mail:

środa godz. 13.30 – 17.30

poradyrejestracja@gmail.com

czwartek godz. 8.30 – 12.30
piątek godz. godz. 13.30 – 17.30

ul. Reduta Wyskok 2,

poniedziałek, godz. 9.00-13.00

tel. 796 763 979

wtorek godz. 13.00-17.00

e- mail:

środa godz. 9.00-13.00

poradyrejestracja@gmail.com

czwartek godz. 13.00 – 17.00
piątek godz. 9.00-13.00

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Placówka

Adres i kontakt

Dyżury

Instytut Aktywizacji

ul. Zakopiańska 40,

poniedziałek-piątek

Regionów

tel. 572 382 444

godz. 8.00 – 12.00

e- mail:
bppkalendarz@gmail.com
Instytut Aktywizacji

ul. Kisielewskiego 12,

poniedziałek-piątek

Regionów

tel. 572 382 444

godz. 12.15 – 16.15

e- mail:
bppkalendarz@gmail.com
Stowarzyszenie Akcja

ul. Wyzwolenia 49,

poniedziałek godz. 15.00-19.00

Społeczna SAS

tel. 517 939 716

wtorek godz. 15.00-19.00

e- mail:

środa 12.30 – 16.30

nowyport.sas@o2.pl

czwartek godz. 15.00-19.00
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piątek w godz. 15.00-19.00
Stowarzyszenie Akcja

ul. Północna 5,

poniedziałek godz.15.00 – 19.00

Społeczna SAS

tel. 517 939 797

wtorek godz. 9.00 – 13.00

e- mail:

środa godz. 15.00 – 19.00

brzezno.sas@o2.pl

czwartek godz. 15.00 – 19.00
piątek godz. 15.00 – 19.00

Uwaga! Obowiązują zapisy do prawników – telefonicznie lub e-mailowo!
9 punktów przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) – pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni:
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 – 18.00.
Zapisy: tel. 58/ 342 31 88, w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub
e-mail: pomocprawna@mopr.gda.pl
Uwaga, druki oświadczeń będą dostępne dla Państwa we wszystkich punktach –podczas wizyty u prawnika.
Więcej informacji pod numerem tel. 58/ 342 31 88 (MOPR) oraz na stronie: www.ms.gov.pl
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