
Lp. Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe 
Poradnictwo specjalistyczne (dni i godziny przyjęć, czy w okresie epidemii możliwa jest 

forma zdalna) 

Zapewnienie miejsc schronienia 

(liczba miejsc)
Dostępność dla osób niepełnosprawnych Uwagi 

1. bolesławiecki Bolesławiec-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/                      

Ośrodek Interwencji Kryzysowej            

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec 

tel. 75 612 17 81-89

poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, schronienie, poniedziałki - 

piątki: 7.30 - 15.30
8 termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie  

2. bolesławiecki Bolesławiec-powiat
Punkt Wsparcia Rodziny PCK w Bolesławcu, Al.Tysiąclecia 

32 D/4, 59 - 700 Bolesławiec;            tel. 75 735 25 22
poradnictwo prawne termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie

3. bolesławiecki Bolesławiec-powiat

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

w siedzibie Starostwa Powiatowego                                  

  w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. 4 

59-700 Bolesławiec

tel. 75 612 17 19                                                                          

poradnictwo prawne:  poniedziałek - czwartek 11:00-15:00, 

piątek 8.00-12.00                                                                                                                                         

punkt dostosowany do potrzeb osób                                

  z niepełnosprawnością fizyczną,                                 

dostępność dla osób głuchych i słabosłyszących (tłumacz 

on-line) 

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie

4. bolesławiecki Bolesławiec-powiat

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej                              

 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy                               

w Bolesławcu, ul. Obrońców Helu 10,

59-700 Bolesławiec

tel. 75 612 17 19

poradnictwo prawne: poniedziałek - piątek 7.00-11.00

punkt dostosowany do potrzeb osób                                

  z niepełnosprawnością fizyczną,                                 

dostępność dla osób głuchych i słabosłyszących (tłumacz 

on-line) 

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie

5. bolesławiecki Bolesławiec-miasto 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 645 78 23

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek - piątek 7.00-15.00; 

pomoc psychologiczna: poniedziałek 15:00 - 18:00, wtorek 9:00 - 12:00, środa 16:00 - 18:00, piątek 

7:00 - 9:00

konsultacje prawne: wtorek - piątek 7.00-12.00

punkt dostosowany do potrzeb osób                                

  z niepełnosprawnością fizyczną                        

pomoc dostępna w języku angielskim           i 

ukraińskim 

6. bolesławiecki Bolesławiec-miasto 

Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób 

Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem, 

Al.Wojska Polskiego 6/76,           

 59-700 Bolesławiec,                                                         

   tel. 75 645 78 23

poradnictwo psychologiczne, 

poradnictwo psychoterapeutyczne,  

terapia ds. uzależnień                                                                                                      (harmonogram 

aktualizowany na stronie                          http://www.mops.boleslawiec.pl/dyzury-tarcza)         

                                                                                  

pomoc dostępna w języku angielskim 

7. bolesławiecki
Bolesławiec-                

gmina wiejska 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bolesławcu z/s w Kruszynie

ul. Kasztanowa 1A,  59-700 Bolesławiec 

tel. 75 732 14 59 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30
pomoc dostępna w języku ukraińskim 

8. bolesławiecki Bolesławiec-   powiat

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej 

i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy 

Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Bolesławcu                                                  

 (budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro) 

ul. Tysiąclecia 30

59-700 Bolesławiec

Rejestracja: tel. 571 306 436

diagnostyka psychologiczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, wsparcie 

psychologiczne i środowiskowe:

poniedziałek 08:00 - 20:00

wtorek 08:00 - 15:35

środa 08:00 - 20:00

czwartek 08:00 - 16:00

piątek 08:00 - 15:35

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie

9. bolesławiecki Gromadka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gromadce

z/s w Wierzbowej 19, 59-706 Gromadka 

tel. 75 611 60 24, 75 611 60 26

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.00-15.00
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10. bolesławiecki Gromadka 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

     ul. Szkolna 18, 59-706 Gromadka

tel. 75 611 60 24, 75 611 60 26                                             

grupy wsparcia spotykają się pod adresem                  

 ul.11 listopada 21/5, wejście od ul. Kasztanowej)

poradnictwo psychologiczne: czwartki 17:00 do 19:00;                                                

poradnictwo terapeutyczne ds. uzależnień: piątek 16.30-18.30;

 grupa wsparcia AA: czwartek 19.00 - 21.00                                                         

 grupa Al-Anon: sroda 17.00 - 19.00            

11. bolesławiecki Nowogrodziec

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec

tel. 75 731 63 79

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK 

 poniedziałek - piątek 7.15-15.15

punkt dostosowany do potrzeb osób                                

  z niepełnosprawnością fizyczną                        

12. bolesławiecki Nowogrodziec

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny 

ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii 

i Przemocy w Rodzinie 

ul. Cicha 4, 59-730 Nowogrodziec                                                           

tel. 75 738 06 89 (Urząd Miasta - specjalista ds. 

profilaktyki uzależnień)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

poradnictwo terapeutyczne ds. uzależnień

poniedziałeki i wtorki 15:00-17:00;                                      

 klub AA: piątki 17:00-20:00                                                                                                                                   

poradnictwo psychologiczne: wtorki 13.00-18.00, czwartki 14:30 - 17:30    

13. bolesławiecki Osiecznica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

tel. 75 731 25 11

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

14. bolesławiecki Osiecznica 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

 (siedziba UG, pok. 17)                        

tel. 75 612 17 19  

poradnictwo prawne: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 15.00-19.00 

środa i piątek 8:00 - 12:00

punkt dostosowany do potrzeb osób                               

   z niepełnosprawnością fizyczną                        

15. bolesławiecki Osiecznica 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych                             

i Współuzależnionych

ul. Lubańska 29 B  (GOSiR) 59-724 Osiecznica

tel. 75 731 21 08

poradnictwo terapeuty ds. uzależnień: wtorek 14.00-17.00
punkt dostosowany do potrzeb osób                            

      z niepełnosprawnością fizyczną                        

16. bolesławiecki Osiecznica 

Punkt Pomocy Psychologicznej 

ul. Lubańska 35, 59-724 Osiecznica                                                      

 tel. 75 731 21 27

poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 16.00-18.00
punkt dostosowany do potrzeb osób                                 

 z niepełnosprawnością fizyczną                        
pomoc dostępna w języku angielskim i ukr

17. bolesławiecki Osiecznica 

Punkt Pomocy Psychologicznej w Świętoszowie                      

ul. Szkolna 10, 59-726 Świętoszów                            

tel. 75 731 12 02

poradnictwo psychologiczne: czwartek 16.00-19.00

18. bolesławiecki Warta Bolesławiecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Warta Bolesławiecka 40 C

59-720 Raciborowice Górne 

tel. 75 738 93 38 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, 

wtorek 7.30-16.00, 

piątek 7.30-15.00 

punkt dostosowany do potrzeb osób                                 

 z niepełnosprawnością fizyczną                        

19. bolesławiecki Warta Bolesławiecka 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób 

Uzależnionych, Współuzależnionych i Osób Doznających 

Przemocy w Rodzinie                                                (siedziba 

Gminnego Centrum Kultury)

Warta Bolesławiecka 29b

59-720 Warta Bolesławiecka tel. 75 731 01 71 wew. 26 (w 

godzinach pracy punktu konsultacyjnego,75 610 20 03 

(Urząd Gminy)

poradnictwo terapeutyczne ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy: 

środy 16.00 - 17.00;                                                                                             

Grupa Wsparcia "Warto": środy 17.00 - 19.00;                                                                     

  poradnictwo dla osób uzależnioncych od narkotyków, behawioralnie (czynnościowo)                          i 

rodzin: poniedziałki 16:00 - 18:00                                                                                         

    poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów: piątki 15:30 - 17:30



20. bolesławiecki Warta Bolesławiecka

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przy 

Urzędzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej, Warta 

Bolesławiecka 40 

tel. 75 612 17 19

poradnictwo obywatelskie: 

poniedziałki, wtorki, piątki: 15:00 - 19:00                                                                                      

 środy i czwartki: 13:00  - 17:00  

punkt dostosowany do potrzeb osób                              

    z niepełnosprawnością fizyczną                        

21. dzierżoniowski Bielawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Bielawa 

ul. 3 Maja 20, 56-260 Bielawa

tel. 74 833 47 93

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

 poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30,  piątek 7.30-14.30    

- poradnictwo psychologiczne: 

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30,

- warsztaty kompetencji wychowawczych: 

wtorek 16.30-18.30, czwartek: 15.30-17.30,

- zajęcia arteterapii: wtorek: 16.30-18.00,

- projekt "Wakacje bez smartfona": wtorek (w godzinach pracy OPS)

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z wykorzystaniem elementów metody „DULUTH”

czwartek 15.30-17.30

tel. 535 472 733

- konsultacje psychiatryczne dla osób zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz 

członków ich rodzin (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przez pracownika socjalnego lub 

psychologa z OPS)

porady prawne, warsztaty komeptencji 

rodzicielskich oraz zajęcia arteterapii zostały 

wstrzymane z dniem 12.03.2020 r. do odwołania 

ze względu na pandemię, 

22. dzierżoniowski Bielawa

Punkt Konsultacyjny dla Osób Zagrożonych Zjawiskiem 

Przemocy (przy OPS) 

ul. 3 Maja 20, 58-260 Bielawa 

tel. 74 833 47 93

 poradnictwo i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwo socjalne, 

pomoc prawna: 

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 573 225 926, 

- poradnictwo psychologiczne: 

piątek 14.30-16.30 tel. 575 947 970

- Gminny telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: 

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30,  piątek 7.30-14.30

tel. 535 472 733

godziny pracy: poniedziałki, środy, 

czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-16.30, 

piątki 7.30-14.30

23. dzierżoniowski Dzierżoniów-miasto

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie  

ul. Szkolna 24, 58-200 Dzierżoniów 

tel. 74 632 11 29

 Wsparcie psychologiczne w każdą środę po telefonicznej rejestracji                                                                                                      

Grupa wsparcia "Mamo, Tato chcę być z Wami" - każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 15.00. 

Psychoedukacja Grupa Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy Domowej i 

Współuzależnionych - każda środa od godz.15.00 do 18.00. 

Lokalny Telefon Zaufania(883-993-525) - poradnictwo i interwencja kryzysowa w zakresie przemocy 

domowej oraz uzależnień. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 20.00. 

Wszczynanie procedury NK - poniedziałek - piątek 07.00-15.00 czwartek 08.00-16.00                                                                                                   

Wsparcie psychologiczne 

i psychoterapeutyczne w ramach NK - po 

telefonicznej rejestracji. Wsparcie 

psychologiczne i psychoterapeutyczne w ramach 

NK - po telefonicznej rejestracji.

24. dzierżoniowski Dzierżoniów - miasto

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (przy PCPRiOZ)  

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów                                                    

tel. 74 833 98 95, kom. 724 061 615

poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne poniedziałek - piątek 07.30-18.30                                    

poradnictwo rodzinne: poniedziałek - piątek 7.30-18.30,                                                                                                                                                      

poradnictwo prawne: brak stałych godzin, kontakt telefoniczny                                                                             

        interwent kryzysowy: poniedziałek - piątek 7.30 - 18.00 

 terapie par i terapie rodzin śr, czw. pt. 08.00-14.00 wsparcie dla osób doświadczonych stratą i 

samotnością- poniedziałek- piątek 07.30- 18.00                                                                      terapie 

uzależnień: cztery razy w miesiącu wtorek i piątek po 4 godziny po wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej                              

schronienie dla osób doświadczajacych przemocy w rodzinie

                                                                                                     

25. dzierżoniowski Dzierżoniów

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

 ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74 832 56 60

 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-

15.30,  wtorek 7.30-16.00, piątek 7.30-15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

26. dzierżoniowski Pieszyce
Świetlica Środowiskowa przy Ośrodku Pomocy Społecznej

 ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce

 tel. 74 836 52 45

opieka i bezpieczne spędzanie czasu, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, bezpłatne wycieczki i 

wyjazdy na basen, oragnizacja zajęć na ferie i wakacje, bezpłatny podwieczorek - dla dzieci 6-13 lat

godziny otwarcia: 

poniedziałek - piątek 7.30-16.30                                                                                               

27. dzierżoniowski Dzierżoniów-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów        

tel. 74 833 98 95

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie:  poniedziałek - piątek 7.30 -15.30                                      

warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich w ramach "Powiatowego programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w 

stosunku do dzieci zagrożonych przemocą"

 



28. dzierżoniowski Dzierżoniów-powiat

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Dzierżoniowie 

ul. Pocztowa 14a/15, 58-200 Dzierżoniów        

tel. 725-050-984, , 695 632 119 

poradnictwo psychologiczne: 4h w miesiącu po wcześniejszej rejestracji telefonicznej                                           

poradnictwo psychoterapetyczne: po wcześniejszej rejestracji telefonicznej                                                               

   terapeuta uzależnień: po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

schronienie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

konsultacje indywidualne odbywają się w formie 

zdalnej lub stacjonarnej

29. dzierżoniowski Łagiewniki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki

 tel. 74 893 99 84

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, 

środa 7.30-16.00, piątek 7.30-15.00

30. dzierżoniowski Łagiewniki 

Gminny Punkt Konsultacyjny 

ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki

tel. 74 893 39 84; 509 397 799

poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne:                         

 poniedziałek i środa od 15.00
 

31. dzierżoniowski Niemcza

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza

 tel 74 837 64 41

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.00-15.00

32. dzierżoniowski Niemcza 

Punkt Konsultacyjny

 ul. Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza

 tel. 74 837 64 41 

poradnictwo psychologiczne, pomoc terapeuty:                                            

we wtorki od 14.30 do 17.30                                                                         
termin konsultacji należy ustalić telefonicznie

33. dzierżoniowski Pieszyce

Centrum Usług Społecznych

 ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce

 tel. 74 836 52 45

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, 

środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00, 

poradnictwo psychologiczne raz w tygodniu po telefonicznym uzgodnieniu terminu, punkt 

informacyjno-konsultacyjny GKRPA w każdą środę 16.00-18.00

34. dzierżoniowski Piława Górna

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna

 tel. 74 837 21 81/74 837 24 25

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30, 

poradnictwo psychologiczne z GKRPA - termin konsultacji należy ustalić telefonicznie

35. dzierżoniowski Piława Górna 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny przy GKRPA

ul.Piastowska 29, 59-240 Piława Górna

 tel. 74 837 29 90 

poradnictwo dla uzależnionych i ich rodzin: 

poniedziałek 15.00-17.00, 

wtorek 12.30-15.30, czwartek 8.00-11.00

miejski telefon zaufania 74 837 29 90

36. głogowski Głogów-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                        

 ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów

tel. 76 834 10 03; fax. 76 837 35 01

www.pcpr.glogow.pl

pcpr_glogow@op.pl

poradnictwo psychologiczne: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15.30, wtorek: 9:00 - 17:00,                      poradnictwo 

pedagoga konsultanta ds. rodziny: 

poniedziałek: 10:30 -15:30, wtorek: 12:30 - 17:00,  środa - czwartek: 7:30 - 12:30     poradnictwo 

socjalne: poniedziałek – piątek 7:30-15:30         

poradnictwo prawne: poniedziałek, wtorek, piątek: 8:00 - 10:00  

             realizacja programów dla osób stosujących przemoc: 

korekcyjno-edukacyjnego i psychologiczno-terapeutycznego

brak

bez barier architektonicznych (winda, toaleta 

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 

ruchowo)

wskazana wcześniejsza rejestracja do 

psychologa. 

                                

    osoby zainteresowane realizacją programów 

proszone są o kontakt: 

poniedziałek-piątek 

7:30 -15:30 

tel. 76 834 10 03, 76 834 10 06

37. głogowski Głogów-powiat

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Głogowie

 ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów

tel. 76 834 10 03, 76 834 10 06

jak wyżej całodobowe schronienie 

sprawy formalne związane z przyjęciem do OIK: 

PCPR Głogów

 poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30



38. głogowski Głogów-miasto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów

tel. 76 727 65 00

 poradnictwo psychologiczne:

środy 9.00-12.00, piątki: 10.00-12.00 

rejestracja tel. 76 727 65 34                                        

psychoterapeuta: 

zapisy tel. 76 727 6530 

psychoterapeuta: I i III czwartek miesiąca w godz. 13.00-15.00 

rej. 76 727 65 34 rej. 

w dni robocze 7.00-15.00 

poradnictwo prawne: czwartki: 10.00-12.00, 

rej. 76 727 65 54                                                                                                                                  

pomoc socjalna i rodzinna:    

poniedziałek-piatek 7.00-15.00 

tel. 76 727 65 23, 76 727 65 33, 76 727 65 34 

brak

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 

przestrzeni komunikacyjnych:                - podjazd dla 

wózków do budynku MOPS,                - wyznaczone 

miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych przy 

MOPS,                                  - oznaczenie schodów taśmą 

ostrzegawczą w MOPS,                                                                              

- umozliwienie poruszania się po budynkach MOPS z psem 

przewodnikiem i psem asystentem, - zamieszczenie 

wizualnych tablic informacyjnychna temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku MOPS,                                                                      

- dostosowane pomoeszczenie higieniczno-sanitarne dla 

osób niepełnosprawnych

 Rejestracja do specjalistów 

u pracowników socjalnych                                  

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:                                                     

- umożliwienie kontaktu telefonicznego,                                           

- umożliwienie kontaktu 

korespondencyjnego,                                            

- umożliwienie przesyłania wiadomości 

tekstowych, faksów,                                             

- dostęp do tekstu odczytywalnego 

maszynowo ze stron internetowych MOPS,                                                                    

- dostęp do lup dla osób słabowidzących,       - 

dostęp do pętli indukcyjnej w MOPS,                                     

- umieszczenie tablic ewakuacyjnych w 

odpowiednim formacie,                                       

- stały dostęp do tłumacza języka migowego,                                                       

- możliwość komunikacji w języku ukraińskim

39. głogowski Głogów-miasto

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów                              tel. 76 

853 38 32, 76 853 38 34

PUNKTY KONSULTACYJNE:                                                                                                  

   Psycholog: poniedziałek - piątek - 8:00 - 16:00, wtorek - 13:00 - 16:00,                           środa - 10:00 - 

18:00   (MCWR ul. Folwarczna 7)                                                                                                                                        

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin: psycholog, specjalista psychoterapii 

uzależnień

czwartek 14.00 - 17.00, piątek 14:00 - 19:00

specjalista terapii uzależnień MONAR ul. Legnicka 3 w godz. 14.00 - 17.00

Punkt konsultacyjny dla rodzin z dziećmi lub małżonków/partnerów: psychoterapeuta systemowy w 

trakcie certyfikacji

poniedziałek - 8:00 - 12:00, wtorek - 12:00 - 16:00, środa - 9:00 - 18:00,                     

czwartek 8:00 - 17:00, piątek 8:00 - 12:00, ul. Legnicka 3

Punkt Porad Prawnych: radca prawny, wtorek 15:00 - 17:00, MCWR, ul. Folwarczna 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

GRUPY TERAPEUTYCZNE:                                                                                                      

   Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych: psycholog, czwartek 16:30 - 19:30, Klub 

Abstynenta "Skarbnik", ul. Morcinka 8                                                                            

   Grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy: wtorek 16:15 - 18:15, ul. Legnicka 3  Grupy 

dla osób z problemem uzależnień - Grupa edukacyjna: instruktor terapii uzależnień wtorek 17:00 - 

19:00, Klub Abstynenta "Skarbnik", ul. Morcinka 8                                         

 - Grupa zapobiegająca nawrotom: psycholog, psychoterapeuta uzależnień,            

 czwartek 17:00 - 19:00 MCWR, ul. Folwarczna 7                                                                     

   Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA): psychoterapeuta uzależnień, spotkania indywidualne: wtorek 

10:00 - 12:00, środa 15:00 - 17:00, spotkania grupowe po wcześniejszej konsultacji indywidualnej, ul. 

Legnicka 3

brak brak barier architektonicznych

Codzienny dyżur specjalistów z dziedziny 

uzależnień w godz. 8:00 - 16:00 MCWR, tel. 76 

853 38 32, 76 853 38 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie 

lub osobiście                       Istnieje możliwość 

skorzystania z porad psychologa w języku 

ukraińskim w dogodnym terminie dla 

zainteresowanej osoby.

40. głogowski Żukowice 

Punkt Konsultacyjny w ramach Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Nielubia 51A, 67-231 Żukowice

 tel. 76 831 42 84

konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i ich rodzin: 

wtorek: 12.30 - 15.30 brak
bez barier architektonicznych (winda oraz podjazd, toaleta 

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Możliwość komunikacji z klientem w języku 

angielskim lub ukraińskim za pomocą 

translatora

41. głogowski Żukowice 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żukowice Nielubia 

51A, 67-231 Żukowice                       

tel. 76 831 42 84, tel. 76 833 47 52

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK

w godzinach otwarcia jednostki, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Możliwość 

skorzystania ze wsparcia radcy prawnego lub psychologa po wcześniejszym umówieniu się.

brak

bez barier architektonicznych (winda oraz podjazd, toaleta 

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 

ruchowo)

Możliwość komunikacji z klientem w języku 

angielskim lub ukraińskim za pomocą 

translatora



42. głogowski Głogów

Centrum Pomocy Dzieciom przy Stowarzyszeniu dla Dzieci 

i Młodzieży SZANSA

ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów

tel. 888 586 246

888 381 047

www.szansa.glogow.pl

cpd@szansa.glogow.pl / www.glogow.pl

Kompleksowe wsparcie dzieci (i ich rodzin), które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie,  

będących  w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze, dla dzieci uczestniczących w 

procedurach prawnych. 

Formy udzielanej pomocy: konsultacje psychologiczne, pomoc, psychoterapeutyczna, pomoc 

psychiatry dziecięcego, pomoc pediatryczna, konsultcje prawne, grupa socjoterapeutyczna dla dzieci, 

grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów, pomoc w nauce, konsultacje specjalistyczne z zakresu 

ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

W CPD znajduje się przyjazny pokój przesłuchań, gdzie odbywają się przesłuchania        

   i wysłuchania osób małoletnich.

godziny przyjęć:

 poniedziałki-piątki: godz. 9.00-17.00

brak brak barier architektonicznych

W ofercie Centrum Pomocy Dzieciom jest także 

dostępna kompleksowa pomoc dla dzieci i ich 

rodziców/opiekunów w języku ukraińskim i 

rosyjskim

43. głogowski Głogów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów

 tel. 76 836 55 50,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Komosja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przy Wójcie Gminy Głogów            tel. 76 836 60 52

poradnictwo socjalne i wsparcie,

wszczynanie i prowadzenie procedury NK

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 17.00

piątek 7.30 - 14.00

brak brak barier architektonicznych

44. głogowski Jerzmanowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                           ul. 

Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa                            tel. 76 

831 24 86

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie i prowadzenie procedury NK poniedziałek, wtorek, 

czwartek: 7.15 - 15.15

środa 7.15 - 16.15

piątek 7.15 - 14.15

pomoc psychologiczna jeden dzień w miesiącu (obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna) 

ostatnia środa miesiąca od 13.00-16.00

brak brak barier architektonicznych
Forma kontaktu stacjonarnie lub telefonicznie 

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby 

45. głogowski Jerzmanowa 

Punkt Konsulacyjny dla osób uzależnionych  

od alkoholu i członków ich rodzin                            ul. 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa                          

tel. 76 836 55 30, 76 831 21 21

konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych, osób doświadczających 

przemocy 

i stosujących przemoc: 

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 16.00-18.00

brak brak barier architektonicznych
Forma kontaktu po wcześniejszym zgłoszeniu 

takiej potrzeby 

46. głogowski Kotla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                           ul. 

Krzycka 2, 67-240 Kotla 

tel. 76 831 88 52

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

 poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, 

wtorek 7.30-16.00, 

piątek 7.30-15.00

brak brak barier architektonicznych Możliwość komunikacji w języku rosyjskim

47. głogowski Kotla 

Punkt Konsultacyjny przy GKRPA                              ul. 

Krzycka 2, 67-240 Kotla 

tel. 76 831 88 52, 76 831 81 02

poradnictwo psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne 

do spraw  uzależnień: 2 razy w m-cu
brak brak barier architektonicznych Termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie

48. głogowski Pęcław

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                

Pęcław 28, 67-221 Białołęka

 tel. 76 831 73 32

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poradnictwo prawne i psychologiczne brak brak barier architektonicznych

Termin konsultacji prawnych i psychologicznych 

po uzgodnieniu w GOPS; 

tel. 76 831 73 32

49. głogowski Pęcław 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

 ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 

w Rodzinie

        Pęcław 30, 67-221 Białołęka

 (budynek NZOZ "MEDICA")

 tel. 76 831 71 26 lub 76 831 73 32

psycholog: drugi i czwarty wtorek miesiąca: godz. 15:30 - 17:30                                           terapeuta ds. 

uzależnień: pierwsza i trzecia środa miesiąca, godz. 15:00 - 17:00 brak brak barier architektonicznych

Formy komunikacji dostępne dla osób głuchych i 

słabosłyszących - po wcześniejszym zgłoszeniu 

koordynatorowi ds. dostępności. Możliwość 

komunikacji z klientem w języku angielskim



50. górowski Góra - powiat

Psychologiczne Centrum Wsparcia przy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze                                                                                                                                                                                                                   

pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

tel.65 543 33 64, kom. 501 394 436                          

eporadnia@pcdn.edu.pl

Sekretariat Poradni czynny jest                                                        

 od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00-16.00   

(w okresie wakacyjnym i feryjnym od 7.00-15.00).

Budynek znajduje się w centrum miasta w obrębie rynku, 

na którym dostępne są płatne miejsca parkingowe - w tym 

dla osób niepełnosprawnych. Wejście poprzedza 

pojedynczy schodek o wysokości 20 cm. Kolejną 

przeszkodą są następne dwa schodki o wysokości łącznej 

30 cm, znajdujące się tuż za drzwiami wejściowymi. 

Korytarz w tej części ma szerokość 220 cm. Po lewej 

stronie znajduje się duża tablica informacyjna z opisem 

pomieszczeń placówki. Pomieszczenia placówki 

ulokowane są na pierwszym piętrze budynku, na które 

prowadzą schody o szerokości 150 cm. Nie ma barier 

utrudniających dostęp do gabinetów. Korytarz piętra ma 

szerokość 220 cm. W budynku nie ma pętli indukcyjnych 

oraz windy. Nie ma także oznaczeń w alfabecie brajla ani 

oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla 

osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości 

skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.

     Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i 

rodziców dotkniętych przemocą w rodzinie.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Organizacja szkoleń, wykładów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

i warsztatów dla osób i rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie. Prowadzenie Treningu 

Umiejętności Wychowawczych dla rodziców. 

Prowadzenie konsultacji w ramach 

Psychologicznego Centrum Wsparcia.

51. górowski Góra-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra

 tel. 65 650 09 99

poradnictwo rodzinne: poniedziałek 8.00-16.00, 

wtorek - piątek 7.00-15.00

psychologiczne - raz w miesiącu - po wcześniejszej rejestracji;

prawne - każdy pierwszy piątek miesiąca 9.00-14.00

całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy w OIK w Smolniku oraz DSM w 

Pobiednej (powiat lubański)

OIK w Smolniku - (1 miejsce),  Dom dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży w Pobiednej- (2miejsca)                          

Dla osób niepełnosprawnych dostępną formą komunikacji 

jest  podjazd i winda,przed budynkiem dostępne jest 

wydzielone miejsce postojowe dla osób 

niepełnosprawnych 

 poradnictwo prawne 

i psychologiczne po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym lub osobistym

52. górowski Góra-gmina

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Poznańska 23, 56-200 Góra

 tel. 65 543 22 01

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 

7.00-15.00;

terapeuta ds. uzależnień - praca z osobami współuzależnionymi 

i doznającymi przemocy: 

2 razy w miesiącu 9.00-11.00 spotkania grupowe 11.00-13.00 indywidualne 

 Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul.Poznańskiej 23 ( 

wejście główne) oraz od podwórza Poznańska 23 – wejście 

wyłącznie służbowe. Do biura wchodzi się schodami 

wewnętrznymi. Przy wejściu głównym znajduje się winda 

dla niepełnosprawnych. Toaleta dla osób 

niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo za 

wejściem głównym. Obok budynku znajduje się parking. W 

budynku nie ma tłumacza migowego. Do budynku i 

53. górowski Góra-gmina

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

ul. Sportowa 1, 56-200 Góra

 tel. 665 012 145                                                                      

    (  tymczasowo mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Górze)

konsultacje w sprawie uzależnień i przemocy: 

poniedziałek 8.00-11.00 i środa 13.00-15.30 

w razie potrzeb konsultacje są zwiększane po 

wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznym 

54. górowski Jemielno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jemielno 30, 56-209 Jemielno

 tel. 65 544 71 63

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.00-15.00

Do biura wchodzi się schodami wewnętrznymi. Przy 

wejściu głównym znajduje się winda dla 

niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych 

znajduje się na parterze, na prawo za wejściem głównym. 

Obok budynku znajduje się parking. W budynku nie ma 

tłumacza migowego. Do budynku i wszystkich jego 

pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 

brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.



55. górowski Góra - powiat

Punkt 1

prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Wsparcie, Informacja, Rozwój” -                                                                                                                                                                                                                

ul. Armii Polskiej  8, 56-200 Góra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

pok. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Punkt 2

prowadzony przez radców prawnych i adwokatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- ul. Armii Polskiej 8,

56-200 Góra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

pok. 36                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Punkt 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 7.00-9.00, 18.00-20.00

wtorek, środa: 7.00-9.00, 18.00-20.00

czwartek: 14.00–18.00 (Wąsosz, ul. Zacisze 10D)

piątek: 7.00-9.00, 15.00-17.00                                                                                                                                                                                            

Punkt 2                                                                                                                                                                                                

Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 11.00-15.00

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego lub mediacjinależy dokonać 

rejestracji wizyty:                                                                        

- elektronicznie za pośrednictwem formularza 

dostępnego na stronie internetowej 

https://np..ms.gov.pl lub www.powiatgora.pl 

(zakładka nieodpłatna pomoc prawna),                               

- telefonicznie pod nr 65 544 39 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego lub mediacji 

korzystać mogą również uchodźcy wojenni z 

Ukrainy i Ukraińcy mieszkający w Polsce.

56. górowski Niechlów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Głogowska 31, 56 -215 Niechlów

 tel. 65 543 56 21

poradnictwo socjalne i wsparcie,wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek – piątek 8.00-15.00   

       Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego przyjmują 

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

od 9.00 do 10.00

psycholog/terapeuta: dwa razy w miesiącu 12.00-16.00 

(w Urzędzie Gminy Niechlów)

      pedagog: 

Zepsół Szkół w Sicinach (każdy wtorek 13.00-14.00)

Zespół Szkół w Niechlowie ( każdy wtorek, 9.00-10.30)

Do budynku prowadzi jedno wejście. W budynku nie ma 

pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w 

alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z 

psem asystującym i psem przewodnikiem.

poradnictwo psychologiczne, terapeuta, 

pedagog  po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym

57. górowski Wąsosz

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Krzywa 11, 56-210 Wąsosz

 tel. 65 543 74 70

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

poradnictwo psychologiczne: dwa razy w miesiącu

poradnictwo prawne: czwartek 14.00-18.00 

(w budynku Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu)                    

instruktor terapii uzależnień: poniedziałek-piątek godz. 8.00-13.00                                                                            

GRUPA ,,AA ORLA"-wsparcie dla osób zmagających się 

z uzależnieniami: niedziela od godz. 17.00       

                                                                                                             

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu:

Poniedziałek, środa, czwartek od godz. 18.00     

                                                                                                                                        

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu: 

wtorek od godz.17.00

Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne jest 

wydzielone miejsce postojowe dla osób 

niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: budynek 

usytuowany jest w centralnej części miasta około 200 m 

od rynku. Posiada jedno wejście, do którego prowadzą 

schody z dwoma poręczami. Wejście nie jest dostosowane 

dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Budynek przy wejściu posiada dzwonek. Dostępność 

komunikacyjna budynku: budynek nie jest dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, brak 

toalet dla osób niepełnosprawnych). Dostosowania: 

istnieje możliwość uzyskania pomocy przy wejściu do 

budynku przez oddelegowanego pracownika (po użyciu 

dzwonka bądź kontakcie telefonicznym). Prawo wstępu 

z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego 

pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo 

słyszących: -w przypadku niemożności dotarcia 

interesanta do właściwej komórki OPS istnieje możliwość 

zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi 

interesanta w dogodny dla niego sposób. - wysłanie maila 

na adres: wasosz@opsinfo.pl

poradnictwo psychologiczne i prawne - po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

58. jaworski Jawor-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              

ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor 

tel. 76 871 14 11

poradnictwo prawne: 

poniedziałek 8.00-12.00 oraz piątek 14.00-18.00 

poradnictwo psychologiczne: piątek 10.00 - 18.00

specjalista pracy z rodziną: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

dostępność dla osób niepełnosprawnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

59. jaworski Jawor-powiat

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej             

ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor 

tel. 76 871 14 11 (wew. 21)

całodobowy telefon interwencyjny - 517 814 756                                    



60. jaworski Bolków

Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej       

ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków

tel. 75 741 33 75

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

poradnictwo prawne: piątek 16.00 - 18.00

poradnictwo psychologiczne: każdy drugi piątek miesiąca 13.30-15.30

pracownicy socjalni przyjmują 

w godz. 7.00-11.00

61. jaworski Bolków

Punkt Konsultacyjny (przy GKRPA)                       

ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków 

tel. 75 741 33 75 

poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 15.00-19.00 

konsultacje w zakresie uzależnień: 

wtorek 15.00-18.00, 

środa 9.00-12.00                               

62. jaworski Jawor-miasto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Legnicka 12, 59-400 Jawor

 tel. 76 870 33 87

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00
dostępność dla osób niepełnosprawnych

Biuro Obsługi Klienta 

od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-14.00

63. jaworski Jawor-miasto 

Poradnia Rodzinna (przy MOPS Jawor)

 Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy 

ul. Legnicka 12, 59-400 Jawor 

tel. 76 870 33 87 wew.33

poradnictwo psychologiczne: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  7.00-15.00, 

środa: 7.00-19.30, 

poradnictwo pedagogiczne: poniedziałek: 12.00-15.00

poradnictwo terapeutyczne (terapia uzależnień): 

wtorek 13.30-19.30, czwartek 14.30-19.30

dostępność dla osób niepełnosprawnych
termin konsultacji należy ustalić telefonicznie 

lub osobiście

64. jaworski Męcinka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   

   59-424 Męcinka 85

 tel. 76 871 80 97  

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 7.00-16.00, wtorek - czwartek 7.00-15.00,

piątek 7.00-14.00

termin konsultacji ustalany indywidualnie

65. jaworski Męcinka

Poradnia Rodzinna

 Piotrowice 113, 59-424 Męcinka

 tel. 76 870 88 78

poradnictwo psychologiczne, pomoc psychoterapeuty: 

poniedziałek i środa 10.00 - 13.00,

pomoc psychiatry - każdy pierwszy piątek miesiąca 8.30 - 12.00
wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna

66. jaworski Mściwojów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

59-407 Mściwojów 54

 tel. 76 872 83 98 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

od poniedziałku do piątku 7.00-15.00; 

poradnictwo psychologiczne: czwartek 9.30-12.30
termin konsultacji ustalany indywidualnie

67. jaworski Mściwojów 

Punkt Konsultacyjny

 59-407 Mściwojów 54

 tel. 76 878 85 52

pomoc psychoterapeuty: środa 9.30-12.30

68. jaworski Paszowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                         

59-411 Paszowice 260

 tel. 76 870 11 23

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00-15.00, środa 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00

69. jaworski Paszowice 

Punkt Interwencyjno - Konsultacyjny

59-411 Paszowice 137 A

 tel. 76 870 11 23

poradnictwo terapeutyczne: 

dwa razy w miesiącu (piątek): 

14.00-17.00 

termin konsultacji należy ustalić telefonicznie

70. jaworski Wądroże Wielkie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                        

59-430 Wądroże Wielkie 174 

tel. 76 887 46 42

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek: 7.00-15.00

71. jaworski Wądroże Wielkie 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

 i Współuzależnionych i Ofiar Przemocy

 przy GKRPAiN                                                                                        

59-430 Wądroże Wielkie 64

 tel. 76 887 43 23

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych - profilaktyka 

i terapia uzależnień: 

pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.30-18.30



72. Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Środowiskowej

al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra 

tel. 75 752 39 51

praca socjalna, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wszczynanie procedury 

NK:   

poniedziałek - piątek 7.30-15.00

73. Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra

Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i 

Uzależnieniom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra

tel. 75 643 91 00, 781 500 563

e-mail: dik@mops.jelenia-gora.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne oraz wsparcie dla osób doznających przemocy 

lub w sytuacji kryzysu psychicznego: 

poniedziałek - piątek  7.30-18.00

Przeciwdziałanie Przemocy i Uzależnieniom:

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyka uzależnień:

piątek 7.30-15.30

74. Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Jeleniej Górze 

ul. Wolności 39 B

tel. 729 975 039

Punkt czynny jest: 

poniedziałek 13.00-20.00, 

wtorek - piątek 9.00-16.00,

sobota 10.00-14.00

75. karkonoski Jelenia Góra-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra 

tel. 75 647 32 77

poradnictwo psychologiczne: środa 07.30-15.30, piątek 07.30-11.30

możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w języku ukraińskim – po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu telefonicznie

poradnictwo pedagogiczne:

środa 7.30-10.30, czwartek 13.30-17.30, piątek 7.30-10.30

budynek w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych - 

winda, dostępność strony internetowej dla osób 

słabowidzących

termin konsultacji należy ustalić telefonicznie

76. karkonoski Jelenia Góra-powiat

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra 

tel. 75 647 32 78

poradnictwo psychologiczne środa 07.30-15.30, piątek 07.30-11.30

Możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w języku ukraińskim – po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu telefonicznie

schronienie w OIK w Smolniku    (powiat 

lubański)

OIK mieści się w budynku PCPR,                                    

jest przystosowany dla osób             

niepełnosprawnych - winda

77. karkonoski Janowice Wielkie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2A, 58-520 Janowice Wielkie 

tel. 75 751 55 33, 75 751 55 74

fax. 75 751 56 29

Poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek-piątek 7.30-15.30                                                                                                                                           

Poradnictwo psychologiczne każdy poniedziałek od godz.12.30 do 14.30 

pomieszczenia OPS znajdują się na parterze budynku, 

przez co osoby mające trudności z poruszaniem się mają 

ułatwiony dostęp;                                               

 dostępność miejsc parkingowych;                      

    tłumacz języka migowego;                                             

    do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść 

z psem i przewodnikiem.

Poradnictwo psychologiczne termin konsultacji 

należy uzgodnić telefonicznie 

78. karkonoski Janowice Wielkie

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

(budynek GOPS, sala ochotniczej straży pożarnej)

tel. 667 755 111

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

środa 16.00-17.50

budynek jest niedostosowany dla osób 

niepełnosprawnych

79. karkonoski Janowice Wielkie

Punkt Konsultacyjny w Komarnie 88

(byłe przedszkole - sala świetlicy)

tel. 667 755 111

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

środa 14.50-15.50

budynek jest niedostosowany dla osób 

niepełnosprawnych

80. karkonoski Janowice Wielkie

Punkt Konsultacyjny w Trzcińsku

58-520 Trzcińsko 71

(budynek gminnej biblioteki, sala świetlicy)

tel. 667 755 111

poradnictwo w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

ostatnia środa miesiąca 18.00-19.00

budynek jest niedostosowany dla osób 

niepełnosprawnych

81. karkonoski Jeżów Sudecki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki

tel. 75 713 22 54 (55)

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00

budynek jest niedostosowany dla osób 

niepełnosprawnych



82. karkonoski Karpacz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Obrońców Pokoju 2A, 58-540 Karpacz 

tel. 75 761 85 95

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek: 7.15-15.15

budynek jest niedostosowany dla osób 

niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są 

obsługiwane przez pracowników na parterze budynku po 

uprzednim zgłoszeniu.

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie 

lub osobiście

83. karkonoski Karpacz

Terapeutyczny Punkt Pomocy Rodzinie

ul. Obrońców Pokoju 2A, 58-540 Karpacz

tel. 512 555 851, 666 814 427

poradnictwo terapeutyczne: wtorek 15.00-18.00
budynek jest niedostosowany dla osób 

niepełnosprawnych

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie 

lub osobiście

84. karkonoski Karpacz

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

ul. Obrońców Pokoju 2A, 58-540 Karpacz 

tel. 667 755 111

poradnictwo dla uzależnionych od narkotyków:

 czwartek 16.00-18.30

budynek jest niedostosowany dla osób 

niepełnosprawnych

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie 

lub osobiście

85. karkonoski Kowary

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary

tel. 75 718 21 13

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek: 7.15-15.15

dysponujemypodjazdem dla osób niepełnosprawnych 

oraz miejscem parkingowym

termin konsultacji należy                       

 uzgodnić telefonicznie 

86. karkonoski Kowary

Punkt Konsultacyjny

Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin

ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary

tel. 509 469 259

Pomoc doświadczającym przemocy oraz rodzinom osób uzależnionych: 

poniedziałek 15.00-20.00, wtorek 13.00-18.00, środa 13.00-17.00, czwartek 8.00-12.00,

Klub Radości i Trzeźwości: 

piątek i sobota od godz. 17.00

dysponujemypodjazdem dla osób niepełnosprawnych 

oraz miejscem parkingowym

termin konsultacji należy                    

    uzgodnić telefonicznie 

87. karkonoski Mysłakowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 2a, 58-533 Mysłakowice 

tel. 75 647 08 10

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek - piątek 7.15-15.15

budynek dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zapewniony dostęp i możliwość 

użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności oraz 

percepcji, możliwość skorzystania z pomocy tłumacza 

języka migowego

88. karkonoski Piechowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kryształowa 49 A, 58-573 Piechowice

tel. 75 754 89 24

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek-wtorek 7.30-16.00, środa-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

budynek nie jest dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych

89. karkonoski Piechowice

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice

tel. 75 754 89 09, 601 565 844

poradnictwo psychologiczne i terapia: 

poniedziałek, wtorek i piątek 15.30-17.30

budynek nie jest dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych

90. karkonoski Podgórzyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn 

tel. 75 76 21 129

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 7.30-15.30, wtorek-piątek 7.30-15.30  

budynek w którym mieści się OPS nie jest dostosowany 

dla osób niepełnosprawnych

91. karkonoski Podgórzyn  

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, 

Zapobiegania i Profilaktyki

ul. Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn

tel. 75 754 81 23

poradnictwo rodzinne: 

poniedziałek 07.30-15.00,wtorek, czwartek, piątek 7.30- 15.30, środa 10.00-18.00

budynek w którym mieści się Punkt Konsultacyjny     nie 

jest dostosowany                                                        dla osób 

niepełnosprawnych

Porady prawne będą udzielane wyłącznie    

 po uprzedniej rejestracji telefonicznej              

   w godz. od 8.00 do 15.00

92. karkonoski Stara Kamienica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

58-512 Stara Kamienica 41

tel. 75 751 46 52

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 8.00-16.00, pozostałe dni 7.00-15.00

dla osób niepełnosprawnych ruchowo nie ma podjazdów, 

osoby głuche i słabosłyszące są obsługiwane w siedzibie 

ośrodka

konsultacje można umawiać telefonicznie   

  nr tel 75 75 14 225 lub 572 139 764               

w godzinach pracy Ośrodka lub osobiście  

   w siedzibie Ośrodka

93. karkonoski Stara Kamienica

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

oraz Ofiar Przemocy

58-512 Stara Kamienica 41

tel. 75 751 42 71, 667 755 111

terapeuta uzależnień:

poniedziałek 17.30-19.30, czwartek 18.00-20.00

pomoc prawna: poniedziałek i piątek 11.00-14.00

dla osób niepełnosprawnych ruchowo nie ma podjazdów, 

osoby głuche i słabosłyszące są obsługiwane w siedzibie 

ośrodka

termin konsultacji po wcześniejszym ustaleniu 

telefonicznym

94. karkonoski Szklarska Poręba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jedności Narodowej 11

58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 21 46

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, 

środa 7.30-17.00,

piątek 7.30-14.00;

pomoc prawna: 

poniedziałek 14.00-18.00

obiekt - zapewniony dostęp alternatywny,       

       strona internetowa dostosowana



95. karkonoski Szklarska Poręba

Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS

ul. Jedności Narodowej 11

58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 21 46 lub 609 406 946

poradnictwo prawne: poniedziałek 14.00-18.00

terapeuta rodzinny (interwent): środa 14.00-17.00

konsultacje terapeuty uzależnień: wtorek 11.00-15.00

poradnictwo psychologiczne: środa 12.30-14.30

4 miejsca - umowa z Towarzystwem 

Pomocy im. Św. Alberta w Jeleniej Górze, 

1 miejsce - umowa ze Stowarzyszeniem 

"Przystań" - Schronisko dla bezdomnych 

im. Św. Alberta w Leśnej

obiekt - zapewniony dostęp alternatywny,          

    strona internetowa dostosowana

96. kamiennogórski Kamienna Góra -powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie           

       ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra          

    tel. 75 644 03 22

poradnictwo psychologiczne codziennie w godzinach 7:30-15:30

97. kamiennogórski Kamienna Góra

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                   

Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 1          

    tel. 75 646 66 77

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

poniedziałek- piątek 7.30-15.30

poradnictwo psychologiczne (po umówieniu przez MOPS).

Asystent rodziny.

pracownicy socjalni dostępni są w OPS w godz. 

7.30-10.00 oraz od 14-15.30 w razie potrzeby w 

innych godzinach ustalonych wcześniej z OPS,

98. kamiennogórski Kamienna Góra-miasto

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Osób 

Uzależnionych od Alkoholu, Narkotyków

i ich Rodzin

ul. T. Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra tel. 75 742 87 

41

pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej:

Czwartek 15-18

działalność informacyjna i edukacyjna dla osob uzależnionych

i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy, wstępna diagnoza, pierwsza pomoc:

Poniedziałek 15-17.30

99. kamiennogórski Kamienna Góra

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aleja Wojska Polskiego 10b,

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 610 62 52 do 54

Wsparcie i poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne,

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel.: 75 610 62 52 lub 75 610 62 53 lub 75 610 62 54

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

100. kamiennogórski Kamienna Góra- gmina

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

58-424 Pisarzowice 72

tel. 75 610 60 63

konsultacje i poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
kontakt telefoniczny poprzez Dom Kultury

tel. 75 610 60 63

101. kamiennogórski Kamienna Góra- gmina

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów

tel. 75 640 60 62

poradnictwo psychoterapeutyczne
kontakt telefoniczny poprzez Dom Kultury

tel. 75 640 60 62

102. kamiennogórski Lubawka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej      

   ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka                

       tel. 75 74 11 800

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

103. kamiennogórski Lubawka

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, 

Współuzależnionych w Otoczeniu Osób Nadużywających 

Substancji Psychoaktywnych

i Stosujących Przemoc w Rodzinie

ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

tel. 75 741 18 00

Poniedziałek godz. 15:15 -17:15 -konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy wsparcia dla 

osób uzależnionych na poziomie podstawowym.

Piątek godz. 15:15 - 17:15 - konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy wsparcia dla osób 

uzależnionych.

Poradnictwo psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób z problemami 

rodzinnymi - konsultacje indywidualne trzy razy w miesiącu w godzinach od 15:00 do 20:00.

W celu umówienia wizyty nr tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705.

spotkania z psychologiem należy umawiać 

indywidualnie -                            

  tel. 75 741 18 00

104. kamiennogórski Marciszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Marciszowie

ul. Szkolna 4/b, 58-410 Marciszów

tel. 75 741 06 52

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i 

ich rodzin Urząd Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 4

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

poradnictwo psychologiczne - po wcześniejszym umówieniu wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Marciszowie tel. 75 741 06 52 punkt konsultacyjny: pierwsza i trzecia środa miesiąca 

16:00-19:00



105. kłodzki Kłodzko-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie               

ul. Kościuszki 2, 57-300 Kłodzko

tel. 74 865 81 79

Udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym również dotkniętym 

przemocą w rodzinie, poradnictwo socjalne, prawne; godziny otwarcia Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej funkcjonującego w strukturze PCPR: poniedziałek - wtorek 7.30-18.00 (stacjonarnie, 

online), środa: 7.30-15.30 (stacjonarnie, online), czwartek-piątek: 7.30-18.00 (stacjonarnie, online), 

oraz interwencja kryzysowa telefonicznie 7/24

całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy w OIK w Bardzie (powiat ząbkowicki)

Jednostka zapewnia schronienie dla 3 

osób w ramach zawartego Porozumienia

Budynek PCPR częściowo dostosowany dla osób z 

niepełnosprawnościami (podjazdy, obsługa na parterze). 

Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonymi 

miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, do budynku 

i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. W jednostce jest 

zatrudniona osoba z ukończonym kursem języka 

migowego. Strona PCPR jest częściowo zgodna z ustawą z 

dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych, posiada wersję kontrastową, możliwość 

zmiany rozmiaru czcionki i wyróżnienia odnośników, 

widoczny fokus.

możliwość komunikacji w języku angielskim

106. kłodzki Kłodzko - powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie               

ul. Kościuszki 2, 57-300 Kłodzko

tel. 74 865 81 79

Punkt Interwencji Kryzysowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8; Czynny wtorki 15.00 do 

17.00. Udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym również dotkniętym 

przemocą w rodzinie

Jednostka zapewnia schronienie dla 3 

osób w ramach zawartego Porozumienia

W zakresie informacji dostępnych na stronie internetowej 

udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami 

dostępne jak w jednostce PCPR

107. kłodzki Kłodzko - powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie               

ul. Kościuszki 2, 57-300 Kłodzko

tel. 74 865 81 79

Punkt Interwencji Kryzysowej w Nowej Rudziej przy ul. Kolejowej 18; 

czynny w czwartki 14.30 - 16.30. 

Udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym również dotkniętym 

przemocą w rodzinie.

Jednostka zapewnia schronienie dla 3 

osób w ramach zawartego Porozumienia

W zakresie informacji dostępnych na stronie internetowej 

udogodnienia dla osób 

z niepełnosprawnościami dostępne jak 

w jednostce PCPR

108. kłodzki Bystrzyca Kłodzka

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 Tel. 74 811 02 66;  faks: 74 811 17 85

e-mail: opsbyst@poczta.onet.pl 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 7.00-16.00; wtorek - czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00                                                                                                                     

dla osób niepełnosprawnych dostępny jest podjazd i 

winda. Komunikację z osobami głuchymi i słabosłyszącymi 

prowadzą pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadający 

szkolenie z języka migowego

godziny przyjęć pracowników socjalnych:                                                                                                       

poniedziałek 7.00-10.00, 14.00-16.00;           

wtorek: 7.00-10.00, 14.00-15.00; 

piątek: 7.00-10.00;

środa jest dniem pracy w biurze bez 

przyjmowania klientów

109. kłodzki Bystrzyca Kłodzka

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w 

rodzinie (podmiot prowadzący OPS), 

ul. H. Sienkiewicza 8, 57-550 Bystrzyca Kłodzka; tel. 74 

811 02 66, fax. 74 811 17 85,                   

 tel. 516 081 463, e-mail; ops@bystrzycaklodzka.pl 

udzielanie wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,                                                                                  

oddziaływania terapeutyczne umożliwiające wyjście z izolacji,                                                                                   

przekazanie wiedzy do podejmowania działań zmierzających do samodzielnego rozwiązywania sytuacji 

problemowych.                                                                    

dla osób niepełnosprawnych dostępny jest podjazd i 

winda. Komunikację z osobami głuchymi i słabosłyszącymi 

prowadzą pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadający 

szkolenie z języka migowego

grafik dyżurów na stronie 

http://www.opsbystrzyca.pl     

110. kłodzki Bystrzyca Kłodzka 

Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień 

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

ul. H. Sienkiewicza 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

tel. 74 811 02 66, faks: 74 811 17 85

e-mail: opsbyst@poczta.onet.pl 

poradnictwo specjalistyczne udzielane przez psychologów, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie: 

3 pierwsze poniedziałki w miesiącu 14.00-16.00 

wtorki 14:30-17:00; środy 15.30-18.00

czwartki 15.00-17.30; 

dla osób niepełnosprawnych dostępny jest podjazd i 

winda. Komunikację z osobami głuchymi i słabosłyszącymi 

prowadzą pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadający 

szkolenie z języka migowego

grafik dyżurów na stronie 

http://www.opsbystrzyca.pl     



111. kłodzki Duszniki Zdrój

 Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Słowackiego 16, 57-340 Duszniki Zdrój         

tel. 74 866 91 33 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek-piątek 7.00-15.00,                                                    

pomoc psychologiczna: środa 10.15-12.15

pomoc prawna czwartek od 10.00-12.00 (pierwszy i trzeci czwartek miesiąca) po wcześniejszym 

zgłoszeniu w OPS

    Budynek OPS w Dusznikach-Zdroju jest położony przy 

ul. Słowackiego 16, 57-340 Duszniki-Zdrój. Do 

pomieszczeń OPS znajdujących się na piętrze budynku 

prowadzi klatka schodowa. Osoby mające trudności z 

poruszaniem się, korzystające z wózka inwalidzkiego, 

które chcą skorzystać z usług Ośrodka, proszone są o 

wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu załatwienia 

sprawy. Problem w dostępności architektonicznej 

budynku OPS w Dusznikach-Zdroju rozwiązywany jest 

wówczas - w trybie pilnym - poprzez obsługę na parterze 

lub w inny dogodny dla klienta sposób. pracownik OPS 

niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku.

    Aby osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu 

ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach 

inwalidzkich bądź o kulach mogły dostać się do 

pomieszczeń OPS oraz je opuścić udostępniany jest 

schodołaz wraz z wózkiem inwalidzkim. Pracownik służy 

pomocą osobie niepełnosprawnej w obsłudze schodołazu.

   Brak udogodnień w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących.

112. kłodzki Duszniki Zdrój 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 

(placówka ambulatoryjna) 

ul. Sprzymierzonych 11, 57-340 Duszniki Zdrój 

tel. 74 667 11 50, fax. 74 667 11 48

pomoc psychologiczna i terapeutyczna: 

poniedziałek - piątek 9.00-18.00                                             

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Terapia może odbywać się drogą 

elektroniczną

113. kłodzki Kłodzko-miasto

Ośrodek Pomocy Społecznej                             

 ul. Wyspiańskiego 2D, 57-300 Kłodzko

 tel. 74 865 43 00

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

poniedziałek - piątek 7.00-15.00 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w 

przypadku konieczności zapewnienia 

miejsca schronienia, może skierować 

osoby i rodziny do specjalistycznych 

ośrodków zapewniających schronienie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku jest dostosowany 

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Brak dostępnych  form komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. 

Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.00 do 10.00 z 

wyłączeniem środy. 

Środa jest dniem pracy w biurze bez 

przyjmowania klientów. 

114. kłodzki Kłodzko-miasto

Punkt  Informacyjno - Konsultacyjny                                  ul. 

Grottgera 8/4, 

57-300 Kłodzko                                                                     tel. 

885228022 

porady prawne: poniedziałek 14.00-17.00; 

pomoc psychologiczna: poniedziałek 17.00- 20.00; 

mediator, pedagog, interwent kryzysowy: wtorek 12.30- 15.30; 

specjalista psychoterapii uzależnień: 8.00-12.00, 

pedagog, interwent kryzysowy: środa 14.30- 17.30; 

kurator specjalista: czwartek 13.00-16.00, 

specjalista psychoterapii uzależnień: piątek 8.00-12.00

terapeuta uzależnień: czwartek, piątek 8.00- 12.00, 

kurator specjalista 13.00- 16.00;

brak 

115. kłodzki Kłodzko -miasto

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

ul. Jana Pawła II 4 

57-300 Kłodzko, 

tel. 781 621 803

prawnik, psycholog, terapeuta. 

dyżury: wtorek 8.30-13.30, piątek 13.00-18.00
wg. potrzeb po rozpatrzeniu wniosku

Budynek, w którym mieści się Lokalny Punkt Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem dostosowany jest do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Po wstępnym wywiadzie umawiane jest 

spotkanie z wyznaczonym specjalistą. Możliwość 

komunikacji w języku angielskim.

116. kłodzki Kłodzko-gmina

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko                     

 ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko                                           

 tel. 74 306 72 00, 600 824 092

poradnictwo socjalne, wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo w zakresie pomocy osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie, wszczynanie procedury NK:                

poniedziałek - piątek 7.30-15.30  

Biuro Obsługi Klienta wyposażone jest w podświetlaną 

lupę do czytania. Strona internetowa ośrodka 

dostosowana jest dla osób słabowidzących i 

słabosłyszących

Pracownicy socjalni i asystenci rodzin przyjmują 

interesantów w godzinach pracy Ośrodka



117. kłodzki Kudowa Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej                                           

    ul. Zdrojowa 27, 

57-350 Kudowa-Zdrój                                                       

    tel. 74 866 22 27

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30                                                                                                                          

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Brak udogodnień w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących

118. kłodzki Kudowa Zdrój 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                               

     ul. Poznańska 2, 

57-350 Kudowa Zdrój                                                        

     tel. 74 866 39 77 

poradnictwo w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinach z problemami uzależnień:    

 2x w miesiącu (wtorek) 11.00-17.00                                        

porady prawne: piątek 13.30-15.30

 wsparcie dla osób uzależnionych: wtorek 17.15-19.00, 

wsparcie dla osób współuzależnionych: piątek 18.20-20.00, 

terapeuta uzależnień: środa 12.30                                  

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Brak udogodnień w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących

 

119. kłodzki Lądek Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Ludwika Zamenhofa 2, 

57-540 Lądek Zdrój

 tel. 74 814 71 05

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30   

Brak udogodnień (poza podjazdem dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową) dla osób 

niepełnosprawnych w tym dla głuchych i słabosłyszących

120. kłodzki Lądek Zdrój 

Punkt Konsultacyjny 

  ul. Ludwika Zamenhofa 2, 

57-540 Lądek Zdrój

 tel. 74 814 71 05

pomoc psychologiczna:                                                                                      

w ostatnią środę miesiąca 16.00 -17.30

Brak udogodnień (poza podjazdem dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową) dla osób 

niepełnosprawnych w tym dla głuchych i słabosłyszących

121. kłodzki Lewin Kłodzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Nad Potokiem 4, 

57-343 Lewin Kłodzki 

tel. 74 869 88 44

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek: 7.00-15.00

W GOPS brak jest pracownika ze znajomością języka 

migowego, strona BIP Ośrodka jest nadal w budowie, brak 

udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym 

niedowidzących i niedosłyszących.

122. kłodzki Międzylesie

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Kolejowa 3, 

57-530 Międzylesie

 tel. 74 812 66 38, 74 814 87 64

poradnictwo psychologiczne, socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 7.00-16.00, wtorek - czwartek 7.00-15.00,piątek 7.00-14.00

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, dla osób słabowidzących i 

niewidzących dostosowana jest strona internetowa 

Ośrodka, natomiast dla osób głuchych i słabosłyszących w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu jest zatrudniona 

osoba z kwalifikacjami (język migowy).

123. kłodzki Nowa Ruda

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Kolejowa 18, 

57-400 Nowa Ruda

 tel. 74 872 10 56

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:                 

poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
brak brak rozwiązań

124. kłodzki Nowa Ruda 

Miejsko - Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny 

"Pierwszy kontakt" 

ul. Szpitalna 2, 

57-400 Nowa Ruda                                                                                      

tel. 74 872 47 21    

poradnictwo prawne, psychologiczne: 

poniedziałek, środa, piątek 16.00-19.30 brak brak rozwiązań termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie

125. kłodzki Nowa Ruda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Niepodległości 2, 

57-400 Nowa Ruda

 tel. 74 872 45 72

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30 

wtorek 7.30-16.30, piątek 7.30- 14.30

Na stronie internetowe BIP są wprowadzone 

udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie 

z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych

126. kłodzki Polanica Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dąbrowskiego 3, 

57-320 Polanica Zdrój                        

e-mail: opspolan@polanica.pl

tel. 74 868 18 02, 74 868 06 39

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30- 15.30, środa 7.30- 17.00, piątek 7.30- 14.00
brak

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

(podjazd dla wózków inwalidzkich).

Brak dostępności form komunikacji dla osób z 

niepełnosprawnościami w szczególności osób głuchych i 

słabosłyszących



127. kłodzki Polanica Zdrój

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds.Uzależnień i 

Przemocy w Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 3, 

57-320 Polanica Zdrój                        

e-mail: opspolan@polanica.pl

tel. 74 868 18 02, 74 868 06 39

poradnictwo socjalne, wsparcie indywidualne dla ofiar przemocy i osób stosujących przemoc w 

rodzinie: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30- 15.30, środa 7.30- 17.00, piątek 7.30- 14.00, 

wsparcie prawnika i psychologa: ostatni czwartek miesiąca, godziny ustalane indywidualnie

brak

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

(podjazd dla wózków inwalidzkich). 

Brak dostępności form komunikacji dla osób z 

niepełnosprawnościami w szczególności osób głuchych i 

słabosłyszących

128. kłodzki Polanica Zdrój

Komisariat Policji "Niebieski pokój" 

w Polanicy - Zdroju 

ul. Warszawska 1 

57-320 Polanica Zdrój

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy i osób stosujących 

przemoc: poniedziałek i środa 16.00-19.00 (umawianie osób pzez OPS i Komisariat Policji)
brak

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

(podjazd dla wózków inwalidzkich). 

Brak dostępności form komunikacji dla osób z 

niepełnosprawnościami w szczególności osób głuchych i 

słabosłyszących

129. kłodzki Polanica Zdrój 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 

ds. Uzależnień w NZOZ "Eskulap" 

ul. Warszawska 20, 

57-320 Polanica Zdrój                                                         

  tel. 74 868 12 90 

wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych, dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy i osób 

stosujących przemoc: wtorek 8.30-11.30

wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych, 

dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy i osób stosujących przemoc: 

wtorek 14.00-17.00

brak

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

(podjazd dla wózków inwalidzkich). 

Brak dostępności form komunikacji dla osób z 

niepełnosprawnościami w szczególności osób głuchych i 

słabosłyszących

130. kłodzki Radków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

 z/s w Ścinawce Średniej

 ul. Mickiewicza 16, 57-410 Ścinawka Średnia

 tel. 74 871 53 48; 74 873 53 71-79                                                                                           

e-mail: ops@opsradkow.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Obsługa bezpośrednia klienta wraz z zapleczem 

sanitarnym jest dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, poruszających się na wózku 

inwalidzkim. Zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz budynku 

usytuowane są dzwonki przywołujące pracownika oraz 

tablica informacyjna wykonana alfabetem Braila. 

Komunikacja z osobami głuchniemymi odbywa się w 

formie pisemnej.

131. kłodzki Radków 

Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny dla Osób 

Uzależnionych

 i Ich Rodzin

1) ul. Jagiellońska 7, 57-420 Radków  

(budynek przy szkole podstawowej) 

   tel. 531 519 138

2) ul Mickiewicza 16, 57-410 Ścinawka Średnia (budynek 

OPS) tel. 74 873 53 72

poradnictwo w zakresie uzależnień, w tym skierowane do osób i rodzin dotkniętych przemocą 

domową czynny 8 godzin miesięcznie
po uzgodnieniu telefonicznym

132. kłodzki Stronie Śląskie

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie 

tel. 74 814 14 24

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:  

poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
nie zapewnia Po uzgodnieniu telefonicznym

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w 

godz. 7.30-11.00

133. kłodzki Stronie Śląskie 

Punkt Konsultacyjny

 ul. Mickiewicza 2, 57-550 Stronie Śląskie

 tel. 698 908 002

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

wtorek 17.00-20.00
nie zapewnia Po uzgodnieniu telefonicznym

134. kłodzki Stronie Śląskie 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Dzieci

 i Młodzieży                                                                           

    ul. Mickiewicza 2, 57-550 Stronie Śląskie                                                                                                                                          

tel. 698 908 002

poradnictwo pedagogiczne: czwartek i piątek 15.00-17.00; 

telefon zaufania dla młodzieży: poniedziałek 15.00-17.00          

nr tel. 608 064 771 

nie zapewnia Po uzgodnieniu telefonicznym



135. kłodzki Szczytna

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Szpitalna 1, 

57-330 Szczytna

 tel. 74 868 33 78

poradnictwo i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Strona internetowa Ośrodka posiada wersję kontrastową 

jak również możliwość zmiany wielkości tekstu i 

wyróżnienia odnośników. Przed budynkiem znajduje się 

parking z wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób 

z niepełnosprawnościami, jest domofon ułatwiający 

kontakt z pracownikami OPS, do budynku i wszystkich 

pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z 

tłumacza języka migowego na miejscu lub on - line.

136. kłodzki Szczytna 

Gminne Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 i Interwencji Kryzysowej "Arka"

 ul. Szpitalna 1, 

57-330 Szczytna  

tel. 74 868 33 78

poradnictwo psychologiczne: wtorek 13.00-16.00, 

specjalista terapii uzależnień: czwartek 14.30-17.30, 

terapeuta rodzinny: wtorek 16.00-18.00

Strona internetowa Ośrodka posiada wersję kontrastową 

jak również możliwość zmiany wielkości tekstu i 

wyróżnienia odnośników. Przed budynkiem znajduje się 

parking z wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób 

z niepełnosprawnościami, jest domofon ułatwiający 

kontakt z pracownikami OPS, do budynku i wszystkich 

pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z 

tłumacza języka migowego na miejscu lub on - line.

należy umawiać się za pośrednictwem OPS

137. legnicki Legnica-powiat

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Legnicy                                                             

   Ośrodek Interwencji Kryzysowej   

Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

  tel. 76 724 34 65 (sekretariat PCPR)                                   

tel. 76 72 43 467 (OIK)                                                  

    e-mail: pcpr@powiat-legnicki.eu

 Poradnictwo socjalne: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 (nie wymaga wcześniejszej 

rejestracji);                                                 

pedagog: od poniedziałku do piątku 8:00-15:00;                                         

porady prawne: środa 15:30-17:30;

poradnictwo prawne dla osób z problemem stosowania przemocy:                        

 czwartek 13:00-15:00;                                                                                                                   

 pomoc psychologiczna: poniedziałek 10:30-15:30,                                                                               

wtorek 13:00-17:00;                                                                                                                                

  środa 15:00-16:00 dla uchodźcó z Ukrainy;            

       pomoc psychologiczna dla osób z problemem stosowania przemocy:                           

środa 16:00 -18:00 

Zabezpieczone:                                                                                                                                                                                     

1) całodobowe schronienie dla osób 

doświadczających przemocy                        

w rodzinie  w OIK "Nadzieja"                              

w Bardzie prowadzony przez 

Stowarzyszenie pomocy kobietom    

w kryzysie "Związek Maryjny" 

(powiat ząbkowicki) - 2 miejsca;                                                                                  

2) całodobowe schronienie dla osób 

doświadczających przemocy                         

w rodzinie w Ośrodku Wsparcia -

Domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży                         

w Pobiednej (powiat lubański)                  

- 2 miejsca.                                                     

Oba Ośrodki, to placówki 

niemedyczne, nie są przystosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz bez specjalistycznego personelu          

w zakresie  pomocy osobom 

niepełnosprawnym.

Poradnictwo w PCPR udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym, najlepiej po wcześniejszym 

umówieniu, w formie: osobistej, telefonicznej bądź 

drogą elektroniczną.                                                             

Dla osób głuchych i niedosłyszących numer                                  

tel. 602 330 726, za pośrednictwem sms.

 Pomoc psychologiczna dla osób                                   

z Ukrainy: środa godz. 15.00-16.00;                                      

pomoc psychologiczna:                   

poniedziałek 10:30-15:30 - jest możliwa                                                     

w języku angielskim;                                           

…                                                                         

Rejestracja do specjalistów pod numerem 

telefonu: 76 724 34 67 

lub osobiście                 

w siedzibie PCPR OIK w Legnicy                       

...                                                

    Możliwa jest telefoniczna konsultacja         

  w godzinach specjalistów pracy.

138. legnicki
gmina miejska 

Chojnów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                             

w Chojnowie                                                                         

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Chojnowie                       

ul. Kolejowa 9, 59-225 Chojnów                              

   tel. 76 81 88 597, tel./fax 76 81 88 218                                                                   

e-mail: mops@chojnow.eu

Pomoc prawna, poradnictwo socjalne, wsparcie i wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7:30 -15:30,

wtorek 8:00-16:00;                                                              

 porady prawnika: 

2 razy w miesiącu: czwartek po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, 

 tel. 76 81 88 218 

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,   

w formie: osobistej, telefonicznej bądź pocztą 

elektroniczną.  Dla osób głuchych                                               

i niedosłyszących możliwa konsultacja                                          

w obecności tłumacza

Możliwość komunikacji z klientem                 

w języku ukraińskim



139. legnicki
gmina miejska  

Chojnów

Punkt Konsultacyjny

 ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów 

(Dom Schrama)

konsultacje terapeuty ds. uzależnień: 3 razy w miesiącu 13:30-17:30,                                                                       

tel. 601-152-691;                                                                                                                                  

     terapia dla osób uzależnionych: 3 razy w miesiącu 17:30-19:30,                                                  

tel. 601-152-691;

konsultant ds. dzieci i młodzieży: II, III, IV wtorek miesiąca 16:00-19:00,                                     

tel. 604-695-850;

terapia dla osób współuzależnionych: 2 razy w miesiącu 10:00-15:00,                                           

tel. 504-103-018;

Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:                                    

     pomoc psychologiczna: 2  razy w miesiącu 16:00-18:00, tel. 694-151-413;                                                

pomoc psychologiczna: 3 razy w tygodniu 9:00-12:00, te. 694 652 592.

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu     

w formie: osobistej, telefonicznej, w tym poprzez 

sms dla osób głuchych i niedosłyszących

Umawianie spotkań ze specjalistami - pod 

podanymi numerami telefonów

140. legnicki
gmina wiejska           

Chojnów

Punkt Konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 przy Urzędzie Gminy w Chojnowie

ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

 tel. 76 81 88 506                                                           

   e-mail: gopschojnow@wp.pl

Konsultacje dwóch terapeutów-psychologów: wtorek 9:00-12:00,                                                                                

prawnik: pierwszy wtorek każdego miesiąca 9:00-10:30 

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,   

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną

 Rejestracja na wizytę do specjalistów 

pod numerem telefonu: 76 81 88 506; 

możliwość komunikacji z klientem                                

w języku ukraińskim

141. legnicki
gmina wiejska           

Krotoszyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kopernika 9/5, 59-223 Krotoszyce

tel. 76 887 83 22                                                           

    e-mail: gopkrotoszyce@wp.pl

Poradnictwo socjalne, wsparcie i wszczynanie procedury NK:                                                     

 od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,   

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną.  Dla osób głuchych   

i niedosłyszących możliwa konsultacja w obecności 

tłumacza

Terminy spotkań można umawiać pod       

numerem telefonu 76 88 78 322 lub 

osobiście  w siedzibie                                      

GOPS w Krotoszycach

142. legnicki
gmina wiejska           

Krotoszyce

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy 

przy GOPS, 

ul. Kopernika 9/5, 59-223 Krotoszyce

 Specjalista psychoterapii uzależnień: 

przyjmuje 2 razy w miesiącu w czwartek: 14:00-16:00

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,    

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną.  Dla osób głuchych   

i niedosłyszących możliwa konsultacja w obecności 

tłumacza

Informacja i zapisy pod numerem telefonu 

76 8878322 lub osobiście                                  

w siedzibie GOPS w Krotoszycach

143. legnicki
gmina wiejska           

Kunice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

 tel. 76 857 53 16                                                                                   

e-mail: gopskunice@interia.pl

Poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:                                             

poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00, 

wtorek 7.00-16.00,                                                                                                                                

    piątek 7.00-14.00

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,   

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną.  Dla osób głuchych   

i niedosłyszących możliwa konsultacja w obecności 

tłumacza (po wcześniejszym umówieniu)

Terminy wizyt można umawiać pod 

numerem telefonu 76 857 53 16 lub 

osobiście w siedzibie                                                 

GOPS w Kunicach

144. legnicki
gmina wiejska            

Kunice

Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób 

Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar 

Przemocy w Rodzinie

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

 tel. 76 857 53 22 wew. 40

Pomoc psychologiczna: poniedziałek 10:30-13:00 (nie ma konieczności wcześniejszego 

umawiania), pomoc jest udzielana również uchodźcom z Ukrainy;                                                          

...                                                                                                                                                   

      konsultacje specjalisty ds. uzależnień:                                                                                                                           

każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 15:30-16:30 (bez konieczności wcześniejszego 

umawiania),                                                                                                                                    

konsultacje dla  uchodźców z Ukrainy - jest konieczność wcześniejszego umawiania;                                                                                                         

...                                                                                                                                                                                              

telefoniczne wsparcie psychologiczne:                                                                                      

poniedziałek, wtorek, środa 15:00-17:00, tel. 501 318 089

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,   

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną.  Dla osób głuchych   

i niedosłyszących możliwa konsultacja w obecności 

tłumacza (po wcześniejszym umówieniu)

Terminy wizyt można umawiać pod 

numerem telefonu 76 858 43 87 lub 

osobiście w siedzibie                          

       GOPS w Kunicach



145. legnicki
gmina wiejska                          

Legnickie Pole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole

 tel. 76 858 28 43                                                              

e-mail: kontakt@gops-legnickiepole.pl

Poradnictwo socjalne i wsparcie, prowadzenie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00, wtorek 7:00-16:00, 

piątek 7:00-14:00

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,   

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną.  Dla osób głuchych   

i niedosłyszących możliwa konsultacja w obecności 

tłumacza

Terminy wizyt można umawiać 

telefonicznie 

pod numerem 76 858 28 43                           

lub osobiście w siedzibie                               

GOPS Legnickie Pole

146. legnicki
gmina wiejska                                             

Legnickie Pole

Punkt Konsultacyjny 

ul. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole

 tel. 76 858 28 43

Pomoc psychoterapeuty sp. ds. uzależnień: środa 13:00-17:00 

pomoc psychologiczna: wtorek 14:00 - 16:00
                                           

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,    

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną.  Dla osób głuchych   

i niedosłyszących możliwa konsultacja w obecności 

tłumacza

Psycholog komunikuje się w języku 

angielskim;                                                         

…                                                                       

terminy wizyt można umawiać telefonicznie 

pod numerem 76 858 28 43 lub osobiście   

w siedzibie GOPS Legnickie Pole, istnieje 

możliwość komunikacji                                                                                       

z klientem w języku ukraińskim

147. legnicki
gmina wiejska           

Miłkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. II Armii Woj. Pol. 71, 59-222 Miłkowice

 tel. 76 88 71 216                                                              

e-mail: gops@ugmilkowice.net

Poradnictwo socjalne i wsparcie; prowadzenie procedury Niebieskiej Karty, poradnictwo 

specjalistyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.                                               

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00                    

Terapeuci uzależnień: wtorek godz. 8:00-13:00, czwartek 8:30-12:30

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,   

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną.  Dla osób głuchych   

i niedosłyszących możliwa konsultacja w obecności 

tłumacza

Terminy wizyt można umawiać 

telefonicznie 

pod numerem 76 887 12 16 lub osobiście   

w siedzibie GOPS Miłkowice

148. legnicki

gmina                          

miejsko-wiejska 

Prochowice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Lwowska 6, 59-230 Prochowice

 tel. 76 858 43 87                                                                                

e-mail: mgops@mgopsprochowice pl

Poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:                                      

poniedziałek-czwartek 7:30-15:00,  

piątek 7:00-15:00

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym, w tym głuchym                              

i niedosłyszącym, po wcześniejszym umówieniu,                  

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną

Terminy wizyt można umawiać pod 

numerem telefonu 76 858 43 87                                    

lub osobiście w siedzibie                                     

M-GOPS w Prochowicach

149. legnicki

gmina                          

miejsko-wiejska 

Prochowice

Punkt Konsultacyjny 

przy Urzędzie Miasta i Gminy

ul. Kochanowskiego 34a, 59-230 Prochowice                                           

tel.76 85 84 342                                                                

   e-mail: sekretaria@prochowice.com

Poradnictwo psychologiczne: ustalany jest indywidualnych harmonogram spotkań;                                                                                                                                                                                                                            

 poradnictwo prawne: środa 16:00-18:00;                                                                                            

grupa wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych:                                       

środa 17:00-19:00

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym po wcześniejszym umówieniu,   

w formie: osobistej, telefonicznej   (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną. Dla osób głuchych     

i niedosłyszących możliwa jest konsultacja w 

obecności tłumacza 

Psycholog komunikuje się w języku 

ukraińskim;                                                                      

…                                                                    

terminy wizyt można umawiać telefonicznie 

pod nrumerem 76 85 84 342                                    

lub osobiście w siedzibie                            

UMiG w Prochowicach

150. legnicki
gmina wiejska           

Ruja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ruja 23, 59-243 Ruja

 tel. 76 858 03 86, kom. 572 159 064                                                        

e-mail: kontakt@gopsruja.pl

Poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

od poniedziałku do piąteku 7:30-15:30

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym, w tym głuchym                                              

i niedosłyszącym, po wcześniejszym umówieniu,         

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną

Rejestracja na wizytę 

pod numerem telefonu 76 85 80 386 lub 

osobiście w siedzibie GOPS Ruja

151. legnicki
gmina wiejska           

Ruja

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Rui

59-243 Ruja 23

 tel. 76 858 03 86

Pracownik socjalny: środa 13:00-14:00,                          

prawnik: ostatni piątek każdego miesiąca 13:30-14:30, 

psycholog: ostatnia środa każdego miesiąca14:00-15:30, 

członkowie komisji GKRPA: 13:00-14:00

Poradnictwo udzielane jest również osobom 

niepełnosprawnym, w tym głuchym                                             

i niedosłyszącym, po wcześniejszym umówieniu,         

w formie: osobistej, telefonicznej (w tym poprzez 

sms) bądź pocztą elektroniczną

Rejestracja na wizytę 

pod numerem telefonu 76 85 80 386 lub 

osobiście w siedzibie GOPS Ruja



152. Legnica Miasto Legnica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 Dział Pracy Socjalnej

 ul. Chojnowska 112, 59-220 Legnica

 tel. 76 722 18 09, 76 722 1808

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:   poniedziałek - piątek 8.00-

15.00                                                                                          

pomoc prawna: piątek 11.30 do 14.00 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym        76-

722-18-09 wew 2157 lub2118

budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową (winda);      program komputerowy ECOG 

(Europejskie Centrum Osób Głuchych) - tłumacz 

języka migowego

możliwa komunikacja w języku ukraińskim 

153. Legnica Miasto Legnica 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 Zespół Interwencji Kryzysowej

 ul. Okrzei 9, 59-220 Legnica 

tel. 76 721 53 42, 76 722 18 36

konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, konsultacje w sprawie dziecka, 

wsparcie i poradnictwo psychologiczne, interwencje w sytuacjach kryzysowych, wszczynanie Procedur 

NK,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Psychoedukacja dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie – grupa wsparcia dla kobiet wtorek 

13.00 – 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku szkolnym „Chcę rozumieć moje dziecko” 

poniedziałek 16.00 – 17.30                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym „Od niemowlaka do 

przedszkolaka – warsztaty w słusznej sprawie” środa 14.30 – 16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

budynek jest niedostosowany dla osób 

niepełnosprawnych                                         program 

komputerowy ECOG (Europejskie Centrum Osób 

Głuchych) - tłumacz języka migowego

możliwa komunikacja w języku ukraińskim 

154. Legnica Miasto Legnica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dom Samotnej Matki z Dzieckiem 

ul. Przemysłowa 5, 59-220 Legnica

 tel. 76 722 18 62, 76 722 18 61

całodobowe schronienie dla matek z dziećmi 8 miejsc
budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych, 

posiada windę i podjazd

możliwa komunikacja w języku ukraińskim ;                                       

ośrodek całodobowy

155. Legnica Miasto Legnica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci 

i Młodzieży

 ul. Okrzei 9, 59-220 Legnica 

Tel. 76 722 18 39/ 76 722 18 36

specjalistyczna placówka wsparcia dziennego

czynna: poniedziałek - piątek 10.00 do 18.00 (w okresie feryjnym, wakacyjnym i dni wolnych od szkoły 

od poniedziałku – piątku 10.00 – 15.00)

Prowadzi działalność wychowawczą, terapeutyczną, doradczą i wspierającą:

 zajęcia wychowawcze w grupach

zajęcia specjalistyczne                                                                             

zajęcia wyrównawcze

poradnictwo dla rodziców

program komputerowy ECOG (Europejskie Centrum Osób 

Głuchych) - tłumacz języka migowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W okresie wakacji akcja letnia:               

 I turnus od 18 do 29 lipca 2022 r.             

II turnus od 01 sierpnia do 12 sierpnia 2022 r.;                                                  

możliwa komunikacja w języku ukraińskim 

156. Legnica Miasto Legnica

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 i Doskonalenia Nauczycieli

 ul. Chrobrego13, 59-220 Legnica

 tel. 76 723 31 00

Pomoc specjalistyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

  

budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych, winda 

możliwa komunikacja

 w języku ukraińskim;                                           

termin konsultacji należy                     

   uzgodnić telefonicznie 

157. Legnica Miasto Legnica

Centrum Terapii Uzależnień                                         

ul. Powstańców Śląskich 10, 59-200 Legnica                             

tel. 76 723 86 10

terapia i wsparcie dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych: 

poniedziałek - piątek 8.00-15.00

możliwa komunikacja w języku ukraińskim;                                         

terminy wizyt należy umówić telefonicznie

158. Legnica Miasto Legnica

Świetlica Terapeutyczna Nr 1                               

Centrum Integracji Społecznej                                        

 ul. Kościelna 3, 59-220 Legnica                                        

 76 818 04 05                   

specjalistyczna placówka wsparcia dziennego 

czynna od poniedziałku do piątku: od 8.00 do 18.00

 Prowadzi działalność wychowawczą, terapeutyczną, 

doradczą i wspierającą: 

zajęcia wychowawcze w grupach, 

     zajęcia specjalistyczne,                                                                                

zajęcia wyrównawcze

budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych, winda, 

podjazd 

wg grafiku ustalanego miesięcznie: 04.07 – 

08.07.2022r. turnus dla dzieci z Ukrainy

11.07 – 22.07.2022r. turnusy dla Seniora (CIS)

25.07 – 05.08.2022r. turnus dla dzieci 5 – 10 lat

08.08 – 19.08.2022r. turnus dla dzieci 11 lat i 

więcej

22.08 – 26.08.2022r. turnus dla dzieci z Ukrainy                                                                                                           

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 

14.00.                                     

możliwość komunikacji w języku ukraińskim



159. Legnica Miasto Legnica

Świetlica Terapeutyczna Nr 2                                    

  ul. Jaworzyńska 77, 59-220 Legnica                                        

tel. 76 723 33 67/ 76 723 33 66                     

specjalistyczna placówka wsparcia dziennego

czynna: od 10:00 do 18:00

Prowadzi działalność wychowawczą, terapeutyczną, doradczą 

i wspierającą:                              

zajęcia wychowawcze w grupach,                                                           

zajęcia specjalistyczne,                                                                                

zajęcia wyrównawcze

budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych, winda, 

podjazd                                                       tłumacz języka 

migowego

terminy wizyt należy umówić telefonicznie:                                                

w okresie wakacji placówka jest czynna od 

poniedziałku do piątku 

w godz. od 10:00 do 16:00 w miesiącu lipcu                                                     

możliwość komunikacji w języku ukraińskim

160. Legnica Miasto Legnica

Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy 

przy Świetlicy Terapeutycznej Nr 1             

Centrum Integracji Społecznej                                         

 ul. Kościelna 3, 59-220 Legnica                                        

tel. 76 818 04 05                                                                           

poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne:                                                                                                                                                                          

wtorki 16.0-18.00

budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych, winda, 

podjazd 

161. Legnica Miasto Legnica

Fundacja Raduga                                                       

ul. Grodzka 76                                                                 

   59-220 Legnica                                                            

  tel. 733 221 994 

 poniedziałek-piątek godz. 8:00-20:00
4 miejsca mieszkanie chronione 

treningowe
budynek dostępny dla ośób niepełnosprawnych

konsultacje ze specjalistami są ustalane 

indywidualnie w zależności od potrzeb klientów. 

Osóby do kontaktu: Urszula Szwabowicz, Dorota 

Zarzycka - możliwość komunikacji w języku 

ukraińskim

162. Legnica Miasto Legnica

Monar                                                                                     

ul. Okrzei 10                                                                             

59-220 Legnica                                                                     

  tel. 699 902 576

Terapia i wsparcie osób uzależnionych oraz współuzależnionych od poniedziałku do piątku terminy wizyt należy umówić telefonicznie

163. lubański Lubań-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań

 tel. 75 646 11 70

poradnictwo psychologiczne,  rodzinne, socjalne:                                           

poniedziałek - piątek: 7.30-15.30  

brak barier architektonicznych                 i 

komunikacyjnych

164. lubański Lubań-powiat

Ośrodek Wsparcia - dom dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży

 ul. Hetmańska 61, 59-814 Pobiedna

tel. 75 784 56 88

całodobowe schronienie  

usługi w zakresie interwencyjnym, zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo - 

wspomagających 

30 miejsc ośrodek całodobowy

165. lubański Lubań-powiat

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 Smolnik 22, 59-820 Leśna

tel. 75 721 67 15

794 591 334

poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne i terapeutyczne;

całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy
15 miejsc

ośrodek całodobowy, dyżury specjalistów 

wg ustalonego grafiku miesięcznego; 

dyżury poradnictwa zamieszczone są na 

stronie PCPR  w Lubaniu i aktualizowane na 

bieżąco 

166. lubański Leśna

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Tadeusza Kościuszki 7, 59-820 Leśna

 tel. 75 303 07 29

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 7.00-16.00, wtorek - czwartek 7.00-15.00, 

piątek 7.00-14.00,                                                                 

poradnictwo prawne środy i piatki 9.00 - 13.00

brak barier architektonicznych 

167. lubański Leśna

Punkt Konsultacyjny

 ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna

 tel. 75 303 07 29                                                  

kom. 534 531 802

poradnictwo terapeuty uzależnień:

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca:  11.00-15.00,                                                   

w tym grupa radzenia sobie ze złością czwartki od 14.00-15.00                                       

drugi i czwarty piątek miesiąca: 14.00 - 18.00 

w tym grupa edukacyjna piątki od 14.00-15.00                 

poradnictwo psychologiczne:                                                         

pierwsze dwie środy miesiąca 12.30-15.30                                                                                   

terminy wizyt należy umówić telefonicznie



168. lubański Lubań-miasto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Lubań 

Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

 tel. 75 646 04 11

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:  

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, 

piątek 7.30-14.00; 

porady prawne: termin wizyty należy umówić telefonicznie                       

pod nr tel. 75 646 04 11

brak barier architektonicznych wg grafiku ustalanego miesięcznie

169. lubański Lubań-miasto

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin

 z Problemem Uzależnień                                               

oraz Przeciwdziałania Przemocy                                                                         

ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań 

tel. 75 646 44 55/99

konsultacje w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemu uzależnień: 

wtorek - czwartek: 8.00-14.00,                                        

terapeuta ds. uzależnień od alkoholu: wtorek 14.30-18.30,                                          specjalista 

ds.narkomanii: co druga środa  15.00-18.00,                                

radca prawny: co drugi piątek 14.30-17.30,                         

porady psychologa: czwartek 14.00-19.00, piatek 10.00-13.00  

brak barier architektonicznych terminy wizyt należy umówić telefonicznie

170. lubański Lubań-gmina 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Dąbrowskiego 19, 59-800 Lubań

 tel. 75 722 21 50

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 8.00-17.00, wtorek - czwartek 7.15-15.15

piątek 7.00-14.00                                                                      

 poradnictwo prawne: zapisy telefoniczne

171. lubański Lubań-gmina 

Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów "ODNOWA"

 ul. Dolna 8, 59-800 Lubań

 kom. 519 414 122

pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin 

oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 

wtorek - środa 17.00-19.00, sobota 14.00-18.00

terminy wizyt należy umówić telefonicznie

172. lubański Olszyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Legnicka 20, 59-830 Olszyna

 tel. 75 721 22 73

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 7.00-16.00, wtorek - czwartek 7.00-15.30, piątek 7.00 - 14.00
brak barier architektonicznych

173. lubański Olszyna 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu, Narkotyków oraz Ofiar 

Przemocy w Rodzinie

 ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna

 tel. 75 721 22 73

poradnictwo psychologiczne: 

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 8.00-10.00 

drugi i czwarty wtorek miesiąca 16.00-18.00 

poradnictwo terapeutyczne:

 wtorek   16.00-18.00                                                                          

grupy wsparcia dla osób po przebytej terapii                     

w każdy czwartek 8.00-10.00,  

brak barier architektonicznych terminy wizyt należy umówić telefonicznie

174. lubański Platerówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Platerówka  59-

816 Platerówka 20

tel. 75 722 16 90

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:                                    

poniedziałek 8.00-16.00, 

wtorek - piątek 7.00-15.00,                                                      

psycholog raz w miesiacu - 2h,                                                              

radca prawny: pierwszy piątek miesiąca 10.00 - 11.00

wg  grafiku ustalonego miesięcznie, terminy 

wizyt należy umówić telefonicznie



175. lubański Platerówka 

Punkt Konsultacyjny

59-816 Platerówka 20

tel. 75 722 16 90

poradnictwo terapeuty uzależnień: 

drugi i czwarty piątek miesiąca 11.00-13.00
kontakt z terapeutą 664 461 086

176. lubański Siekierczyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Siekierczyn 296, 59-818 Siekierczyn

 tel. 75 722 17 30

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30
brak barier architektonicznych

177. lubański Siekierczyn 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień 

i Przemocy w Rodzinie

 Siekierczyn 296, 59-818 Siekierczyn

tel. 75 722 17 30

poradnictwo psychologiczne: dwa razy w miesiącu, 

porady prawne raz w miesiącu,                                      

specjalista ds. uzależnień: co drugą środę 10.00-12.00

brak barier architektonicznych
wg grafiku ustalanego miesięcznie terminy 

wizyt należy umówić telefonicznie

178. lubański Świeradów-Zdrój

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

 tel. 75 781 63 21

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

godziny otwarca placówki: poniedziałek 8.00-16.00, 

wtorek - piątek 7.30-15.30
brak barier architektonicznych

pracownicy socjalni przyjmują: 

poniedziałek 13.00 - 16.00

wtorek - piątek 8.00 - 11.00

179. lubański Świeradów-Zdrój 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny 

(w ramach pracy MKRPA) 

ul. Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój  

tel. 664 461 086

konsultacje, m.in. terapia osób uzależnionych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie: 

poniedziałek 16.00-20.00 

grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie: 

drugi i czwarty czwartek miesiąca 15.30-17.30

pomoc psychologiczna: 

czwartek 16.00-18.00  

grupa wsparcia dla osób uzależnionych i  ich rodzin: 

poniedziałek 18.00-20.00

w dwa czwartki m-ca Punkt udziela 

wsparcia 

przy ul. Sanatoryjnej 3,                                  w 

godz. 15.30-17.30 

180. lubiński Lubin-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej

ul. Składowa 3, 59-300 Lubin; 

Tel. 76 847 96 91

Poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 10.00-13.00;         

Punkt konsultacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi: piątek 12.00-15.00; 

Poradnictwo prawne: wtorek i czwartek 13.30-15.30,                  

Poradnictwo socjalne: poniedziałek - piątek 8.00-15.00; 

Poradnictwo w zakresie uzależnień: poniedziałek- piątek 8.00-15.00 

Formy kontaktu: 

osobisty w siedzibie OIK PCPR Lubin, ul. Składowa 3, telefoniczny: 76 847 96 91,92; 

e-mail:pcpr@powiat-lubin.pl lub poprzez poradnictwo on-line: interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl.                                                     

Powiat zapewnia miejsca schronienia w 

ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

PCPR  w Lubinie:  

1) Miejsce schronienia dla osób 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w 

tym doznających przemocy w rodzinie.  

Liczba miejsc: 5. 

2) Miejsce schronienia w szczególności 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w  ciąży. Liczba miejsc: 5.

PCPR w Lubinie mieści się w budynku 

jednokondygnacyjnym (parterowym). Przy wejściu do 

budynku znajduje się podjazd wraz z poręczą dla wózków 

inwalidzkich. Przed budynkiem znajduje się parking z 

wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. 

Wewnątrz budynku ciągi komunikacyjne  oraz toaleta 

przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się 

dzwonek. Strona internetowa PCPR w Lubinie jest 

częściowo przystosowana dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z 

tłumacza języka migowego (on-line) dla osób głuchych i 

słabosłyszących (w ramach wdrożonego systemu SOW). 

Pozostałe formy kontaktu: osobisty w siedzibie PCPR 

Lubin, ul. Składowa 3; telefoniczny: 76 847 96 91,92; e-

mail:pcpr@powiat-lubin.pl lub poprzez poradnictwo on-

line: interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl. 

Brak komunikacji w języku ukraińskim i 

angielskim



181. lubiński Lubin- powiat

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie al. 

Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin, tel: 76 745 

34 07/08

poradnictwo psychologiczne: wtorek godz 12..00 – 15.00

Środa godz 7.30- 15.30

Poradnictwo prawne : środa godz 8.00-9.00

Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej: pierwszy 

czwartek misiąca godz od 11.00 do 12.00

Grupa wsparcia dla rodzin pełniących funkcje rodziny zastepczej i prowadzących rodzinne domy 

dziecka pierwszy poniedziałek miesiaca godz od 10.00 do 12.00

nie zapewnia brak 
brak możliwości komunikacji z klientem w języku 

ukraińskim lub angielskim

182. lubiński Lubin-miasto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kilińskiego 25A, 59-300 Lubin                          

    tel. 76 746 34 29

poradnictwo socjalne, rodzinne, wsparcie, wszczęcie procedury NK,

godziny otwarcia MOPS:

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

poradnictwo prawne: czwartek 11.30-15.30

Wzdłuż ul. Kilińskiego przed głównym wejściem MOPS 

wyznaczono miejsca parkingowe dla os. 

niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta 

przystosowana dla os. niepełnosprawnych. W budynku 

jest platforma dla os. niepełnosprawnych 

samoobsługowa. W przypadku trudności można prosić o 

pomoc w pok. 106,  Na parterze istnieje możliwość 

załatwienia sprawy z merytorycznym pracownikiem pok. 

105a lub 102 bez konieczności wchodzenia na piętro – 

informacja w pok. 106.

Celem uzyskania porady prawnej, wymagane 

jest skierowanie od pracownika socjalnego, 

komunikacja z klientem w j. Angielskim

183. lubiński Lubin-miasto

Sekcja Profilaktyki Uzależnień oraz Punkt Konsultacyjny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPS 

ul. Niepodległości 31, 59-300 Lubin  

 (wejście od strony ul. Kilińskiego)                        

    tel. 76 847 63 55

porady prawne: czwartek 13.30-15.30

grupa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: poniedziałek 16.00-18.00 ; grupa dla osób 

współuzależnionych: środa 16.30 – 18.30; grupa dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami 

mieszanymi: wtorek i piątek 16.00-18.00  

poradnictwo konsultanta, terapeuty i psychologa (w tym poradnictwo małżeńskie, rodzinne, 

wychowawcze, dla osób w kryzysie: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30 

Celem uzyskania porady prawnej, wymagana 

jest rejestracja w Sekcji Profilaktyki Uzależnień 

184. lubiński Lubin-gmina  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin

 tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24

gops@ug.lubin.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30

wtorek 7.30-16.00, piątek 7.30-15.00 

Podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób 

niepełnosprawnych

185. lubiński Lubin-gmina  

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny 

ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin

(pokój nr 19-20 parter)

 tel. 76 840 31 70

poradnictwo i terapia dla osób z problemem uzależnienia 

i ich rodzin oraz dla ofiar i sprawców przemocy: 

wtorek i czwartek 12.00-18.00

Podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób 

niepełnosprawnych

brak możliwości komunikacji dostępnych dla 

osób głuchych i słabosłyszących oraz w języku 

ukraińskim i angielskim

186. lubiński Rudna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna

 tel. 76 724 68 51

gops@gops.rudna.pl. 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek - piątek 7.00-15.00,  

 

pomoc prawna - środa 11.00-13.00,  

pomoc psychologiczna - wtorek 12.00-17.00

Podjazd dla osób niepełnosprawnych, Toaleta dla osób 

niepełnosprawnych

Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna 

na poradnictwo psychologiczne i prawne. Brak 

tłumacza języka migowego oraz komunikacji w 

języku ukraińskim i angielskim

187. lubiński Rudna 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

 i Ich Rodzin

 Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna

 tel. 76 724 68 51 wew. 112

 bezpośredni 76 847 90 35

poradnictwo w zakresie leczenia odwykowego, współuzależnienia, pomoc dla ofiar przemocy:

piątek 14.00-17.00 

Podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób 

niepełnosprawnych

188. lubiński Ścinawa

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa

 tel. 76 841 26 20

 e-mail:mgops@scinawa.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 8.00-

16.00 

środa - piątek 7.30-15.30 

poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne

Oferowane wsparcie może być dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami w szczególności osoby głuche i 

słabosłyszące mogą skorzystać ze wsparcia tłumacza 

języka migowego/offline/ po uprzednim uzgodnieniu e-

mail, osobistym lub telefonicznym

Poradnictwo psychologiczne i prawne – po 

wcześniejszym umówieniu wizyty



189. lubiński Ścinawa 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

 ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 

w Rodzinie

ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa

(pokój nr 7 parter)

 tel. 76 740 02 12

poradnictwo, wsparcie, konsultacje: 

poniedziałek 9.00-15.00

190. lubiński Lubin – miasto

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Joanny Beretta 

Molla w Lubinie, ul. Orla 32, 59-300 Lubin, tel.: 697 672 

275, e-mail: poradniajbm@diecezja.legnica.pl

porady specjalistów: psychologa, psychoterapeutów, terapeuty rodzin, terapeuty uzależnień, 

doradców rodzinnych, pedagoga, logopedy, doradcy żywieniowego. Porady odbywają się w dni 

powszednie w godzinach popołudniowych po uprzedniej  rejestracji telefonicznej (rejestracja czynna 

od 9.00 do 17.00). Warsztaty, wykłady i spotkania grup wsparcia adresowane do rodziców, rodzin, 

osób indywidualnych ; o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, terapeutycznym. Szczegółowy, 

aktualizowany na bieżąco harmonogram spotkań indywidualnych oraz informacje o planowanych 

warsztatach i wykładach dostępne na stronie internetowej: www.pr.diecezja.legnica.pl/lubin 

Poradnia mieści się na parterze budynku posiada podjazd 

wraz z poręczą dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózku inwalidzkim.

Spotkania ze specjalistami, jak również udział w 

warsztatach, wykładach i innych spotkaniach 

jest bezpłatny i anonimowy. Wymagane jest 

jedynie telefoniczne zgłoszenie chęci 

uczestnictwa

191. lubiński Lubin - miasto

Stowarzyszenie na Rzecz Intergracji i Rozwoju 

Społecznego GRONO 

ul. Łokietka 7, tel. 512-057-717

kontakt@stowarzyszeniegrono.pl

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna, pomoc materialna  w 

ramach Lokalnego Punktu Wsparcia dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem „Lepsze Jutro” Lubin, 

ul. Łokietka 7, tel 781-621-825

Wtorek 8.00 – 13.00

Czwartek 8.00 – 13.00

tak

192. lwówecki Lwówek Śląski-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

 tel. 75 782 56 17

pcpr@powiatlwowecki.pl

poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 9.00-11.00;                                                                                                                                               

poradnictwo prawne: środa 11.00-13.00; 

poradnictwo socjalne: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

OIK w Smolniku - (3 miejsce),                   

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży w Pobiednej- (3 miejsca)                          

 jednostka dostępna dla osób z niepełnosprawnością

wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna  

na poradnictwo psychologiczne 

i prawne 

193. lwówecki Lwówek Śląski-powiat

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i 

Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży               ul. 

Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 516 861 081

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy                                                                      

(spotkania ustalane są po wcześniejszej rejestracji) 
 jednostka dostępna dla osób z niepełnosprawnością

194. lwówecki Gryfów Śląski 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski 

 tel. 75 781 37 81

mgops@gryfow.pl                                              wsparcie 

psychologiczne tel. 75 307 00 54  

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.00-15.00                                         

poradnictwo psychologiczne - poniedziałek - piątek  7.00 -15.00 

nie

195. lwówecki Gryfów Śląski 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób 

Uzależnionych, ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy Domowej

ul. Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

 tel. 579-993-286

mgops@gryfow.pl

poradnictwo terapeutyczne:

poniedziałek 15.00-17.00

środa 15.30 - 17.30

nie wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna

196. lwówecki Lubomierz

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz

 tel. 75 783 31 39               poczta@mgopslubomierz.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek  7.00-15.00; nie

197. lwówecki Lwówek Śląski

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Al. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski;

tel. 75 645 32 32

mgops@lwowekslaski.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek  7.00-15.00                                          
mieszkanie chronione - 5 miejsc nie

198. lwówecki Lwówek Śląski 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Al. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski

 tel. 75 645 32 31, fax. 75 645 32 32 pik@lwowekslaski.pl

poradnictwo: 

prawne - czwartek  16.30 - 17.30      

psychologiczne - czwartek - piątek 16.00 - 18.00;                        

specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

 interwent kryzysowy: poniedziałek - piątek 7.00-15.00              

oraz środa 15.30-17.30;

nie
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199. lwówecki Mirsk

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Plac Wolnosci 40, 59-630 Mirsk

 tel. 75 641 31 60, fax. 75 617 14 59 opieka.mirsk@wp.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30                             

poradnictwo psychologiczne - w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 10.00-14.00 

możliwość skorzystania z pomieszczeń Biblioteki 

Publicznej, która jest dostosowana dla osób z 

niepełnosprawnością 

telefoniczne umawianie terminu spotkań,                                                    

możliwość komunikacji z kientem w języku 

angielskim 

200. lwówecki Wleń

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          

     ul. Tadeusza Kościuszki 26, 59-610 Wleń                   

   tel. 75 713 65 83

 mgopswlen@poczta.onet.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 8.00-17.00; 

wtorek - czwartek 7.30-15.30; 

piątek 7.30-14.30 

nie

201. lwówecki Wleń 

Gabinet Psychologiczny 

ul. Tadeusza Kościuszki 26, 59-610 Wleń

 tel. 75 713 65 83

mgopswlen@poczta.onet.pl

bezpłatne poradnictwo  psychologiczne: 

poniedziałek 13.30-16.30
nie

202. lwówecki Lwówek Śląski 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Lwówku 

Śląskim ul. Przyjacół Żołnierza 3a/2 59-600 Lwówek Śląski; 

tel.  781-621-822

psycholog, psychoterapeuta, prawnik, psychiatra                                                                                

  (spotkania ustalane są po wcześniejszej rejestracji  -                                                            

 czwartek 12.00 - 17.00, piątek 9.00 - 14.00) 

nie

203. milicki Milicz-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej                      

 ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz

 tel. 71 384 13 84 , tel. OIK 573268339                                  

poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne prawne i socjalne:              

obowiązuje rejestracja telefoniczna lub osobista 

                                                                                   

 godziny otwarcia placówki: 

poniedziałek - piątek

7.30-15.30, w środy 8.00-16.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - hostel      

ul. Kolejowa 10  56-300 Milicz 

tel. całodobowy 573268339 

liczba miejsc 4

W siedzibie PCPR znajduje się podjazd oraz toaleta dla 

osób niepełnosprawnych
poradnictwo zgodnie z grafikiem na stronie 

www.pcprmilicz.pl

204. milicki Cieszków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sikorskiego 45, 56-330 Cieszków

 tel. 71 384 81 08           

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:        

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

205. milicki Krośnice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kwiatowa 4a, 56-320 Krośnice

 tel. 71 716 08 40

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:    

środa 8.00 do 16.00, pozostałe dni robocze 7.15 do 15.15 Toaleta dla osób niepełnosprawnych

206. milicki Milicz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu

 ul. Trzebnicka 2A, 56-300 Milicz

 tel. 71 384 13 49, 71 380 43 82                                                                                                                                  

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 poradnictwo prawne - 2x w miesiącu (piątek10.00-12.00)

poradnictwo psychologiczne: wtorek 10.00-12.00

Do psychologa i prawnika obowiązuje rejestracja 

telefoniczna: 71 380 43 82  

 

207. oleśnicki Oleśnica-powiat

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

ul. Słowackiego 10, II piętro, pok.317., 

56-400 Oleśnica

Tel. 570 926 267

Punkt Pomocy Prawnej w tym mediacja:

poniedziałek godz. 8.00-12.00 ( mediator)

wtorek godz. 11.30-15.30

środa godz. 8.00-12.00

czwartek godz.8.00-12.00

piątek godz. 8.00-12.00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Rejestracja wizyt:

Telefonicznie pod num,erem:

570-926-267

w godz. Od 08:00 do godz.15:00



208. oleśnicki Oleśnica-powiat

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

ul. Słowackiego 10, II piętro, pok.317. 

56-400 Oleśnica

pok. 313 (II piętro)

telefon: 

71/ 314-01- 57, 

Fax: 71 314 01-10

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

przyjmuje:

Wtorek: 9.00 - 11.00

Środa: 9.00 - 11.00 

Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

1 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa 

konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów,

2.Składanie wniosków w sprawie stanowienia 

i zmiany przepisów prawa miejscowego w 

zakresie ochrony interesów konsumentów,

3.Występowanie do przedsiębiorców w 

sprawach ochrony praw i interesów

konsumentów,

4.Współdziałanie z właściwymi miejscowo 

delegaturami Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 

do których zadań statutowych należy ochrona 

interesów konsumentów,

5.Wytaczanie Powództw na rzecz konsumentów 

oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się 

postępowania w sprawach o ochronę interesów 

konsumentów.

209. oleśnicki Bierutów

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Namysłowska 10/1, 56-420 Bierutów

 tel. 71 314 64 61

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 7.30-16.30, wtorek - czwartek 7.30-15.30, 

piątek 7.30-14.30

pracownicy socjalni są w siedzibie OPS

 od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.30-10.00 i 14.00-15.00

Kierownik przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 12.00-14.00

poradnictwo psychologiczne - po wcześniejszym 

umówieniu spotkania u pracownika socjalnego

210. oleśnicki Bierutów 

Ośrodek Kultury i Sportu

 ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, 56-420 Bierutów  

Tel. 570 926 267

   

poradnictwo, konsultacje:

 

poniedziałki 08.00-12.00 

wtorek:08:00-12.00

środa 08:00-12:00 

czwartek 08:00-12:00 

Piątek 08:00-12:00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

porady prawne będą udzielanie  wyłącznie po 

uprzedniej rejestracji telefonicznej w godz.8.00 

do godz.15.00 

211. oleśnicki Bierutów

Punkt Konsultacyjny Alkohol, Narkotyki 

Przemoc w Rodzinie Bierutów

Budynek Domu Katechetycznego w Bierutowie 

ul. Oleśnicka 9

Tel. 71 3156705.

Punkt czynny w poniedziałki od 18:00 do 20:00,
Osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnieni, 

członkowie ich rodzin

212. oleśnicki Dobroszyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 21, 56-410 Dobroszyce

 tel. 71 399 12 57, 71 380 13 10

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 8.00-16.00

termin konsultacji z psychologiem należy 

umawiać za pośrednictwem pracownika 

socjalnego GOPS

213. oleśnicki Dziadowa Kłoda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Słoneczna 7c, 56-504 Dziadowa Kłoda

 tel. 62 785 17 09

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałki - piątki 7.30-15.30

termin konsultacji z psychologiem należy 

umawiać za pośrednictwem pracownika 

socjalnego GOPS



214. oleśnicki Dziadowa Kłoda 

Gminny Punkt Informacyjny

 ul. Słoneczna 7a, 56-504 Dziadowa Kłoda

 tel. 62 785 17 18

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

poniedziałki 9.00-13.00, środy 14.00-18.00 

poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne: 

czwartki 15.00-18.00 

215. oleśnicki Międzybórz

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz

tel. 62 785 61 44

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałki 7.30-16.30, wtorki - czwartki 7.30-15.30, 

piątki 7.30-14.30 

poradnictwo psychologiczne: 

co drugi poniedziałek miesiąca 8.00-12.00

termin konsultacji z psychologiem należy 

umawiać 

za pośrednictwem pracownika socjalnego 

MGOPS

216. oleśnicki Międzybórz 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz

tel. 62 785 60 18

poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne: środy 15.00-19.00

217. oleśnicki Oleśnica-gmina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica

 Tel. 71 715 68 88

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:  

środy 7.00-17.00, pozostałe dni robocze 7.00-15.00

Schronisko św. Brata Alberta dla 

Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem

Tel: (71)  399 86 12

Fundacja Zacisze Grażyny

883263153

Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

termin konsultacji psychologa należy umawiać 

za pośrednictwem pracownika socjalnego GOPS

218. oleśnicki Oleśnica-gmina

Centrum Psychologiczne Mindhill

ul. J. Słowackiego 5, 56-400 Oleśnica

tel. 500 344 005

poradnictwo psychologiczne - po wcześniejszym umówieniu się 

219. oleśnicki Oleśnica – gmina

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Oleśnicy

Urząd Gminy Oleśnica

ul. 11 Listopada 2456-400 Oleśnica

Tel. 71 314 02 12, 

faks. 71 314 02 04

Od poniedziałku do piątku w godz.7:45-15:45 Osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnieni, 

członkowie ich rodzin

220. oleśnicki Oleśnica-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica

tel. 71 314 01 74

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

Od poniedziałku do piątku 07:30-15:30

 warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich

oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy domowej 

(model Duluth): czwartki 15.00-17.30

Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Konsultacja z pedagogiem tylko po 

wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub 

osobiście

221. oleśnicki Oleśnica – powiat

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Oleśnicy

56-400 Oleśnica; ul. Wojska  Polskiego 67-69

Tel./fax: 71 314 32 78;

Poniedziałek, środa, czwartek i piątek : 8.00-15.30
Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele z terenu 

gmin Powiatu oleśnickiego



222. oleśnicki Oleśnica-miasto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

 Tel. 71 721 89 06

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:  

poniedziałki - piątki 7.30-15.30

poradnictwo psychologiczne i terapeuty uzależnień:  

po wcześniejszej rejestracji lub telefonicznie we wtorki 8.00-11.00, środa 12:00-15:00 oraz piątki 13.00-

15.00 pod nr 604 202 906 

zajęcie socjoterapeutyczne, reedukacyjne w Świetlicy środowiskowej „Bratnia Dłoń”: poniedziałek-

piątek 14.00-18.00

ul. Bratnia 3, 56-400 Oleśnica

tel. 71 721 89 02

Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

termin konsultacji psychologa należy umawiać 

za pośrednictwem pracownika socjalnego MOPS

kontakt przez pracownika MOPS Oleśnica

kontakt przez pracownika MOPS Oleśnica

  

223. oleśnicki Oleśnica-miasto

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny Stowarzyszenia 

MONAR w Centrum Profilaktyki Uzależnień

ul. K. Wielkiego 8, 56-400 Oleśnica

Tel. 530 909 502

Konsultacje z psychoterapeutą uzależnień
termin konsultacji psychologa należy umawiać 

przez wcześniejszą rejestrację telefoniczną

224. oleśnicki Oleśnica-miasto 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

przy Rzymsko-Katolickiej Parafii

 ul. Wileńska 4, 56-400 Oleśnica

 tel. 783 806 680 

Poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 09.00-11.00 

oraz 

pierwszy, trzeci i piąty czwartek miesiąca 16.00-18.00,

poradnictwo pedagogiczne: 

środa 13.30-15.30 

225. oleśnicki Oleśnica – miasto

Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Oleśnicy

Urząd Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica

Tel.(71)798 28 08

Od poniedziałku do piątku w godz.8:00-15:00
Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnieni, 

członkowie ich rodzin

226. oleśnicki Syców

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców

 tel. 62 785 51 50

poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne:

poniedziałek: 11:00-15:00 mediator

Wtorek: 11:00-15:00

Środa: 11:00-15:00

Czwartek 11:00-15:00

Piątek: 11:00-15:00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Rejestracja wizyt: telefo9nicznie pod numerem 

570-926-267

227. oleśnicki Syców 
Punkt 

Konsultacyjny w 

Sycowie

ul. 1 maja 3,

pok.nr 6

56-500 Syców

Tel. 62 785-51-65

Godziny dostępności:

Poniedziałek—godz. 16:00 - 19:00 - konsultacje indywidualne dla par i rodzin

Wtorek - godz. 16:00 -18:00 - konsultacje indywidualne

Wtorek godz. 18:00 – 20:00 - terapia grupowa dla członków rodzin z problemem uzależniania

Pierwsza środa miesiąca- godz. 16:00 - 19:00 -konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i ich 

rodzin

 Druga i trzecia środa miesiąca - godz. 16:00 -19:00 - konsultacje psychologiczne w tym konsultacje 

indywidualne dla sprawców i ofiar przemocy,

- konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży - druga i trzecia środa miesiąca

Ostatnia środa miesiąca godz. 16:00 - 19:00 -konsultacje dla par i rodzin

 Czwartek - godz. 17:00 -18:00 - konsultacje Indywidualne 

Czwartek godz. 18:00 - 20:00 - terapia grupowa edukacyjno-motywacyjna dla osób uzależnionych 

Piątek - godz. 16:00 -18:00 - konsultacje indywidualne 

Piątek godz. 18:00 - 20:00 -grupa wsparcia dla osób uzależnionych

- terapia grupowa dla członków rodzin z problemem uzależnienia

Usługi terapeutyczne i 

pedagogiczne terapia 

uzależnienia i 

współuzależnienia 

pracownia 

psychoprofilaktyki

mgr Daria Ciesielska



228. oleśnicki Syców

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sycowie

56-500 Syców, ul. Młyńska 1 

tel./fax: 62 785 27 08; Poniedziałek: 8.00-16.00, 

wtorek, środa, czwartek: 8.00-15.00, piątek 8.00-14.00

Dzieci, 

młodzież, 

rodzice i 

nauczyciele z 

terenu gmin

Powiatu 

oleśnickiego 

229. oleśnicki Twardogóra

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra

 tel. 71 315 97 71

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

poniedziałek - piątek 7.45-15.45 

230. oleśnicki Twardogóra 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

nieodpłatnie Punkt konsultacyjny dla 

osób uzależnionych i ich rodzin

ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra

budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowe

punkt czynny jest w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 16.00 do 19.00.

osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnieni, 

członkowie ich rodzin

Telefon zaufania 

nr 71 606 63 09

231. oleśnicki Twardogóra

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,ul. 1 Maja 2 ,

56-416 Twardogóra
Poniedziałek, wtorek, środa od godz 12.00 do godz 16.00

Czwartek i piątek w godz od 08.00 do godz 12.00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Rejestracja wizyt:

Telefonicznie pod numerem:

570 926 267  w godz.8.00 do godz.15.00

232. oławski Domaniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

55-216 Domaniów 56

 tel. 71 301 73 73

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek i czwartek 7.00-15.15, środa 8.00-16.15, 

piątek 7.00-14.00                                                                           

poradnictwo prawne - obowiązuje rejestracja 

telefoniczna tel. 71 740 00 49 (obecnie 

zawieszone ze względu na COVID-19)

233. oławski Domaniów

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Domaniowie 

Ul. Domaniów 56

55-216 Domaniów  

Tel. 71 301 73 73

poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnień: poniedziałek, wtorek i czwartek 7.00-15.15, środa 8.00-

16.15, 

piątek 7.00-14.00    

234. oławski Jelcz-Laskowice

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice

 tel. 71 318-15-12

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:  poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 

7.00-15.00, 

środa 8.00-16.00, 

pracownicy socjalni przyjmują w godzinach 

7.00-9.00 i 14.00-15.00, 

w środy w godzinach 8.00-16.00

235. oławski Jelcz-Laskowice

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie  

Ul. Bożka 13

55-220 Jelcz – Laskowice 

Tel. 607 239 485

poradnictwo i wsparcie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: środa 16:00 – 19:00

236. oławski Jelcz-Laskowice 

Miejsko – Gminna Komisja Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Jelczu – Laskowicach 

Ul. Witosa 24

55-220 Jelcz – Laskowice

Tel. 71 381 71 58

poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnień: poniedziałek - piątek 08.00-15.00
rejestracja osobista w godzinach dyżuru nr tel: 

507 973 080

237. oławski Oława-miasto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3-Maja 18 g/u, 55-200 Oława

tel. 71 726 36 46

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek  7.30-15.30,

środa 7.30-17.00; 

piątek 7.30-14.00

poradnictwo psychologiczne: 

poniedziałek, wtorek 7.30 do 14.30 

rejestracja telefoniczna w godzinach pracy 

punktu 607 239 485



238. oławski Oława-miasto

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych ul. Młyńska 12a, 55-200 Oława tel. 71 313 

25 17 

poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnień: czwartek 16.30-18.00

pracownicy socjalni przyjmują w godz.:

poniedziałek, wtorek, czwartek  7.30-15.30,

środa 7.30-17.00; 

piątek 7.30-14.00

239. oławski Oława-gmina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Św. Rocha 3, 55-200 Oława

 tel. 71 381 22 51

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:  

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30, środa: 7.30-16.00 

piątek: 7.30-15.00

poradnictwo psychologiczne: środa 12.00-17.00

niezbędna rejestracja do psychologa:

724 067 339 

240. oławski Oława-gmina

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Oława ul. Św. Rocha 3, 55-200 Oława

 tel. 71 381 22 53,  tel. 71 381 22 54

poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnień: czwartek 15.30-17.00

241. oławski Oława-powiat 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy parafii NMP 

Pocieszenia

pl. Św.M.M. Kolbego 1, 55-200 Oława

tel. 71 740 00 49

poradnictwo prawne: 

pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek m-ca 

w godz. 16.00-20.00 do 30.06.2021 r.

poradnictwo psychologiczne: pierwszy i trzeci czwartek m-ca 

w godz. 10.00-18.00 do 30.06.2021 r. pedagog 4h w miesiącu - trzeci i czwarty czwartek miesiaca 

19.00-21.00, dietetyk, kliniczny 2 środa miesiąca 10.00-16.00, nauczyciel ekologiczne metody 

rozpoznawania płodności 1h x 1 w miesiącu.

obowiązuje rejestracja telefoniczna

242. oławski Oława- miasto 

 Wydział Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miejskiego w 

Oławie

ul. Młyńska 12A, 55-200 Oława 

tel. 71 313 25 17

Punkt konsultacyjny przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie: wtorek 15.30 - 18.30 

 

porady prawne: piątek - po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu 

konsultacje terapeuty rodzinnego lub psychologa - 

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu

całodobowo - kontakt przez PCPR

243. oławski Oława- miasto 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie ul. 

Kutrowskiego 31A, 55-200 Oława 71 303 62 95 

wsparcie psychologiczne, w tym wsparcie psychologiczne mobilne (dla dzieci, młodzieży i dla 

dorosłych) poniedziałdek - piątek 09.30 - 17.30 (po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z harmonogramem 

pracy specjalisty); wsparcie rodzinne, socjalne, pedagogiczne, interwencyjne (dla dzieci, młodzieży i dla 

dorosłych) poniedziałek - piątek 07.30 - 15.30 (po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z harmonogramem 

pracy specjalisty); prawne (dla osób dorosłych)

1x w miesiącu 12.30 – 14.30 po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z harmonogramem pracy specjalisty);

hostel dla osób doznających przemocy, 

codziennie, całodobowo (o otrzymaniu 

zgłoszenia, wg zaistniałych potrzeb i 

wolnych miejsc), poradnictwo prawne, 

psychologiczne rodzinne, socjalne, 

pedagogiczne, interwencyjne; 5 wolnych 

miejsc

budynek jest dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych - jest winda, z oznaczeniami 

Brille, jest pętla indukcyjna dla os. 

słabosłyszących, są specjalne oznaczenia 

pokojów dla os. słabowidzących

244. oławski Oława-powiat 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ul. 

Kutrowskiego 31A, 55-200 Oława 71 303 62 95  

wsparcie psychologiczne (w tym wsparcie psychologiczne mobilne), wsparcie rodzinne, socjalne, 

pedagogiczne, prawne 07.30 - 15.30 (po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z harmonogramami pracy 

specjalistów);

budynek jest dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych - jest winda, z oznaczeniami 

Brille, jest pętla indukcyjna dla os. 

słabosłyszących, są specjalne oznaczenia 

pokojów dla os. słabowidzących

245. polkowicki Polkowice - powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice;

 Tel: 530 591 739

poradnictwo socjalne, pedagogiczne i psychologiczne w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie:

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30,

brak

budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością , 

brak tłumacza języka migowego , brak dostępności w 

komunikacji  dla osób głuchych i słabosłyszących.

poradnictwo psychologiczne: tel. 728-940-452 

lub 530-591-739, Poradnictwo dot. Przemocy 

694-793-265 (całodobowo). Komunikacja w 

j.ukraińskim po wcześniejszym uzgodnieniu . 



246. polkowicki Polkowice - powiat

Dom Interwencji Kryzysowej, 

ul. Krótka 1-2/5,

 59-140 Chocianów

schronienie dla 13 osób i rodzin w 

kryzysie w tym  doświadczających 

przemocy w rodzinie

(kontakt przez PCPR w Polkowicach przy 

ul. Spółdzielczej 2

tel. 530-591-739, i tel. Całodobowy 694-

793-265, 

budynek nie jest przystosowany dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową . Brak komunikacji dla 

osób głuchych i słabosłyszących

całodobowo - kontakt przez PCPR pod nr. Tel. 

694-793-265 . Komunikacja w j.ukraińskim 

możliwa w ustalonym wcześniej dniu.

247. polkowicki Polkowice - powiat

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna,  Stowarzyszenie 

"Profamilia"

Pl. Kościelny 2 (p. I, pok.201),

 59-100 Polkowice; tel. 535 854 255               

poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 16.00 - 19.00  ,

neurologopeda: czwartek  14.00 - 16.00

poradnictwo prawne: wtorek 16.00 - 19.00                               

doradca rodzinny:  czwartek 16.15 - 19.15                                               

psycholog/psychoterapeuta: środa 15:30- 18:30,                                                                                                                                                                                                                       

Pedagog: Poniedz. 14:00-15:00, wtorek- 14:00-15:00, Piątek: 14:30-17:30

Brak możliwości udzielenia schronienia

dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Brak 

komunikacji dla osób głuchych i słabosłyszących. Brak 

tłumacza j.migowego.

                                                                                  

Brak komunikacji w j.ukraińskim.

248. polkowicki Chocianów

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Odrodzenia 31, 59-140 Chocianów; 

tel. 76 818 51 51

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, wtorek 8.00 - 16.00,                                                                                                                                                                                                

Poradnictwo socjalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poradnictwo psychologiczne 

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.                                                                                                                                                                                                      

1 mieszkanie chronione,                             

 w którym jest możliwość udzielenia 

schronienia. 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Brak 

dostępności w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

Komunikacja w j.ukraińskim możliwa po 

umówieniu się telefonicznym z osobą 

posługującą się tym językiem. 

249. polkowicki Chocianów 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 

(przy M-GKRPA), 

ul. Głogowska 4, 59-140 Chocianów; 

konsultacje i poradnictwo psychologiczne, czynne w każdy czwartek od 16:00 do 19:00 .                                                                                                                                          

Spotkania terapeutyczne, indywidualne i grupowe w 1 i 3 piątek miesiąca w godz. 18:00 - 19:00
brak

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

rejestracja telefoniczna: 663 333 817.  

Komunikacja w j.ukraińskim możliwa po 

umówieniu się telefonicznym z osobą 

posługującą się tym językiem

250. polkowicki Gaworzyce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gaworzyce, ul. 

Okrężna 85 , Gaworzyce tel. 76 831 62 67

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00 - 15.00, 

wtorek: 8.00 - 16.00, 

brak

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

Możliwośc wspracia psychologicznego w 

j.ukraińskim w ustalonym dniu urzędowania 

Ośrodka.

251. polkowicki Gaworzyce 

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień,

ul. Okrężna 85, Gaworzyce

(w dniach dyżurów  tel. 76 8316267)

poradnictwo psychologiczne -  poniedziałek 15.00-19.00 brak

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności w komunikacji  dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

Możliwośc wspracia psychologicznego w 

j.ukraińskim w ustalonym dniu urzędowania 

Ośrodka.

252. polkowicki Grębocice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Zielona 3, 59-150 Grębocice;

 tel. 76 831 50 98

poradnictwo psychologiczne: co drugi czwartek 8.30-10.30

praca socjalna: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, 

piątek 7.30-14.00

poradnictwo prawne: co drugi  czwartek 11.00 -13.00,

brak

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

brak tłumacza j. ukraińskiego i angielskiego.

253. polkowicki Grębocice 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych 

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice

poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 15.30-18.15 brak

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

wskazane wcześniejsze umówienie wizyty- za 

pośrednictwem OPS lub ze specjalistą. Brak 

tłumacza j. ukraińskiego i ang.

254. polkowicki Polkowice
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 2, 

59-100 Polkowice; tel. 76 724 67 00, 76/ 724-67-03

psychoterapeuta: 

poniedziałek 8.00-10.30 , wtorek - czwartek 8.00 - 15.30,

piątek 9.00 – 15.00

radca prawny: 

informacja o poradach prawnych przez sekretariat 76/724-67-00

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

psycholog: poniedziałek 8.00-10.30 ,                            

wtorek - czwartek 8.00 - 15.30,

piątek 9.00 – 15.00,

1 mieszkanie chronione,                              

w którym jest możliwość udzielenia 

schronienia. 

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

poradnictwo psychologiczne i 

psychoterapeutyczne ustalanie terminów wizyt 

poniedziałek 8.00-9.00

pod nr. tel. 76 724 95 21.                                                                       

Brak komunikacji w j.ukraińskim

255. polkowicki Polkowice

Punkt Pomocy Psychologicznej dla Osób i Rodzin z 

Problemami Alkoholowymi i Ofiar Przemocy w Rodzinie,   

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"                                                           

 ul. Lipowa 1, 59-100 Polkowice;

tel. 514-934-187

czwartek 16.30-17.30 rozmowy indywidualne                                                                                                                                                                                                                                     

czwartek 17.30-20.00 zajęcia grupowe
brak

Budynek dostosowany dla osób z 

niepełnosprawnością.Brak dostępności w komunikacji dla 

osób głuchych i słabosłyszących. Brak tłumacza j. 

migowego.

Brak możliwości komunikacji w j.ukraińskim. 



256. polkowicki Polkowice

Punkt Porad Społeczno - Prawnych dla Ofiar Przemocy,

ul. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice;

tel. 76 746 08 63 , 76 746 08 60

punkt porad społeczno-prawnych ,według ustalonych godzin pracy ośrodka, poradnictwo prawne, 

wsparcie 
brak możliwośc schronienia

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności dla osób głuchych i słabosłyszących. 
Brak możliwości komunikacji w j.ukraińskim.

257. polkowicki Przemków

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Powstańców Śląskich 7, 59-170 Przemków; 

tel. 76 831 92 00

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.00-15.00 

mieszkanie chronione w Przemkowie ul. 

Kolejowa 7/8 w którym istnieje 

możliwość udzielenia schronienia

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

Brak możliwości komunikacji w j.ukraińskim.

258. polkowicki Przemków 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie (przy MGKRPA), ul. Powstańców 

Śląskich 7,                                                                                  

59-170 Przemków; tel.76 831 91 40                   

Punkt Konsultacyjny ds..Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

środa czynne w godz.  15.00 - 19.00                                                                       

psycholog -  indywidualnie 15.00 - 19.00   środa,                                                                                                                                                                                                                                 

pedagog resocjalizacji  -  indywidualnie 15.00 - 17.00     środa                           

brak

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności w komunikacji  dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

Brak możliwości komunikacji w j.ukraińskim.

259. polkowicki Radwanice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,

 ul. Przemysłowa 7A, 59-160 Radwanice

tel. 76 831 13 68

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.30 - 15.30, 

środa 8.00 -16.00, 

brak

Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak dostępności w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

możliwość umawiania wizyt w j.ukraińskim  za 

pośrednictwem GOPS Radwanice         

tel: 76 831 13 68

260. polkowicki Radwanice 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach,                                                                                                                                                                  

Punkt Konsultacyjny przy GKRPA,                        

 Lipin 22,  59-160 Radwanice; 

terapia, edukacja w zakresie przemocy, praca nad radzeniem sobie z sytuacjami kryzysowymi: 

      środa 14.00 - 19.00- terapia ,                                                                                                                                                                                                                                                                

konsultacje psychologiczne- wtorek 16:00 -18:00 przy GOPS Radwanice,                                                                                                                                                                              

Psycholog dla obywateli Ukrainy - środa 16:00-18:00 przy GOPS 

brak
Brak dostępności w komunikacji dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Brak tłumacza j. migowego.

możliwość umawiania wizyt w j.ukraińskim  za 

pośrednictwem GOPS Radwanice - poradnictwo 

psychologiczne,          

tel: 76 831 13 68

261. strzeliński Strzelin-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin

tel. 71 392 37 36

poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 10.00-18.00;                                                                   

środa 10.00-18.00

poradnictwo prawne: czwartek 9.00-11.00                                                                                                                                    

poradnictwo socjalne: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

2 miejsca w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej "Nadzieja"

Dostęp dla osób                                  

   niepełnosprawnych na wózkach, do budynku można 

wejść z psem asystującym, strona internetowa jest 

dostępna dla osób słabowidzących

psycholog i prawnik po wcześniejszym 

umówieniu wizyty

262. strzeliński Borów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów

 tel. 71 393 31 55

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynianie procedury NK,     

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30; środa 7.30-17.30;  piątek 7.30-14.00 usługi terapeutyczne - 

terapeuta uzależnień piątek 15.30 - 18.00, usługi prawne - radca prawny środa 12.30 - 16.30          

263. strzeliński Kondratowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       

 ul. Nowa 1  57-150 Prusy    tel. 71 321 00 27
poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK   

poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30 - 15.30, środy 7.30 - 17.00, piątki 7.30 -14.00  

Zapewniamy schronienie dla 1 rodziny w 

ramach zawartego Porozumienia

dostęp dla osób                            

niepełnosprawnych na wózkach

264. strzeliński Przeworno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       

 ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno                                                      

tel. 74 810 27 31

poradnictwo socjalne i wsparcie , wszczynanie NK,        

poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00                      

wtorek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00
podjazd dla osób                                   

   niepełnosprawnych na wózkach

265. strzeliński Strzelin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin 

tel. 71 392 05 77

Poradnictwo socjalne i wsparcie. Wszczynanie procedury Niebieskiej Karty. Godziny przyjęć: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.45-15.45, 

wtorek 8.00-16.00 

Tak (bez dostępu dla osób głuchych i słabosłyszących)

266. strzeliński Strzelin 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie

ul. Pocztowa 3, 57-100 Strzelin                                                         

tel. 71 392 05 77 / 71 392 05 42

Konsultacje psychologiczne. Godziny przyjęć: Wtorek 14:00 - 17:00 Tak (bez dostępu dla osób głuchych i słabosłyszących)

267. strzeliński Strzelin 

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin

tel. 71 392 37 36

poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 11.30-15.30,                                                                            

poradnictwo prawne: czwartek 8.00-9.00                                                                               

   poradnictwo socjalne: poniedziałek - piątek 7.30-15.30                                  

2 miejsca w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej "Nadzieja"

Dostęp dla osób                                    

 niepełnosprawnych na wózkach, do budynku można 

wejść z psem asystującym, strona internetowa jest 

dostępna dla osób słabowidzących

godziny otwarcia PCPR: poniedziałek- piątek 

7.30 - 15.30



268. strzeliński Wiązów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów

 tel. 71 393 13 61

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:  

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

dostęp dla osób                                       

 niepełnosprawnych na wózkach

269. strzeliński Wiązów

Punkt Konsultacyjny

ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów

 tel. 71 393 13 61

poradnictwo psychologiczne, terapuetyczne:                  

 piątek 9.00-12.00

270. średzki Środa Śląska-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska

 tel. 71 396 89 62

pomoc psychologiczna: 

poniedziałek, wtorek i czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00 

piątek 7.30-14.00

271. średzki Środa Śląska-powiat
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska

całodobowe schronienie w OIK w Oławie (powiat oławski)

całodobowe schronienie w Ośrodku Wsparcia - Domu Samotnej Matki w Lubaniu 

(powiat lubański)

kontakt z OIK i OW za pośrednictwem PCPR

272. średzki Kostomłoty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Średzka 10a, 55-311 Kostomłoty

tel. 71 317 02 61

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 7.00-15.30, wtorek - czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-14.30

dostęp dla osób niepełnosparwnych poruszających się na 

wóżku

możliwy kontakt w języku ukraińskim i 

angielskim

273. średzki Kostomłoty 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

ul. Średzka 10a, 55-311 Kostomłoty 

 tel. 71 317 02 61

poradnictwo terapeutyczne: czwartek 7.00-11.00

274. średzki Kostomłoty 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Średzka 10a, 55-311 Kostomłoty

 tel. 71 317 02 61 

pomoc psychologa wtorek 8.00 -15.00

275. średzki Kostomłoty 

Urząd Gminy Kostomłoty

 ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty

 tel. 71 317 02 83

dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej: 

poniedziałek 8.00-12.00, piątek 10.00-14.00

pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu 

średzkiego przez adwokatów wyznaczanych 

przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową 

Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, 

Rozwój"

276. średzki Malczyce

Punkt Konsultacyjny

 ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

 tel 71 317 90 66

terapia uzależnień: 

poniedziałek 14.00-17.30 

(Urząd Gminy pok. 20) 

 psycholog: wtorek 15.00-18.00 

(Ośrodek Zdrowia Malczyce ul. Mickiewicza 6)

277. średzki Malczyce

Urząd Gminy Malczyce

 ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

 tel. 71 317 90 66

dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej: 

wtorek i czwartek 11.00-15.00

pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu 

średzkiego przez adwokatów wyznaczanych 

przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową 

Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, 

Rozwój"

278. średzki Malczyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

 tel. 71 317 94 71

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, 

piątek 7.30-14.00



279. średzki Miękinia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. T. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

 tel. 71 317 85 56

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:  

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, 

piątek 7.30-14.00

280. średzki Miękinia 

Gminny Punkt Konsultacyjny 

 ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia

 tel. 71 735 92 28

dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej: wtorek 8.00-12.00, środa 13.00-17.00                  dyżur 

psychologa: wtorek 15:00-19:00, czwartek 16:30-19:30                                             dyżur terapeuty ds. 

uzaleznień: poniedziaąłek 13:30-17:30         

pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu 

średzkiego przez adwokatów wyznaczanych 

przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową 

Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, 

Rozwój"

281. średzki Środa Śląska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Pl. Wolności 1, 55-300 Środa Śląska

 tel. 71 396 07 81

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

 poniedziałek 7.30-16.00, wtorek - czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-15.00 

pomoc psychologiczna (po umówieniu się przez pracowników OPS)

282. średzki Środa Śląska-gmina 

Punkt Konsultacyjny

Pl. Wolności 1, 55-300 Środa Śląska

 tel. 71 396 07 85

poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

środy i piątki - po wcześniejszym umówieniu 

przez pracownika socjalnego

283. średzki Środa Śląska-gmina 

Centrum NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia

 i Współuzależnienia od Alkoholu

 ul. Konstytucji 3 Maja 7, 55-300 Środa Śląska

tel. 71 317 39 61

poradnictwo psychologiczne, wsparcie terapeutyczne, grupy wsparcia, terapia dla osób uzależnionych 

i ich rodzin: poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 10.00-15.00, środa 10.00-15.00 czwartek 8.00-16.00, 

sobota 8.00-14.00

284. średzki Środa Śląska-gmina 

AA Marek     

ul. Kolejowa 2, 55-300 Środa Śląska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

AA Jutrzenka 

ul. Konstytucji 3 Maja 7, 55-300 Środa Śląska

ostatnia środa miesiąca od 18.00 każda niedziela od 17.00

285. średzki Środa Śląska-gmina 

Starostwo Powiatowe

 ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska

tel. 71 317 56 46 

dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej: 

środa 8.00-12.00, czwartek 9.00-15.00 

konieczne wcześniejsze umówienie się telefonicznie 

71 396 89 53

pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu 

średzkiego przez adwokatów wyznaczanych 

przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową 

Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, 

Rozwój"

286. średzki Udanin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Udanin ul. Główna 68, 55-340 Udanin

 tel. 76 870 92 41

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30

piątek 7.30-14.30 

287. średzki Udanin 

Punkt Konsultacyjny

Udanin ul. Głowna 68, 55-340 Udanin

 tel. 76 870 92 41

poradnictwo psychoterapeutyczna: wtorek 9:30- do ostatniej osoby umówionej telefonicznie 

pomoc prawna: poniedziałki 11.00-15.00, piątki 9.00-13.00

pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu 

średzkiego przez adwokatów wyznaczanych 

przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową 

Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, 

Rozwój"

288. świdnicki Dobromierz 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych

 Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz

 tel. 74 858 62 37

pomoc  osobom  dotkniętym  problemem  alkoholowym 

 oraz  przemocy  w  rodzinie: 

 poniedzialek, środa, czwartek -  7.00-15.00,  wtorek - 7.00 - 16.00,  piątek - 7.00-14.00  

289. świdnicki Jaworzyna Śląska
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska

tel. 74 858 42 22

poradnictwo socjalne, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

poradnictwo psychologiczne 

(1x w tygodniu - środa  09.00 - 16.00)

podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową
poradnictwo psychologiczne po wcześniejszym 

umówienie wizyty u pracownika socjalnego OPS



290. świdnicki Jaworzyna Śląska 

Punkt Konsultacyjny (przy GKRPA)

ul. 1 Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska

tel. 74 848 93 11

poradnictwo  psychologiczne:  środa  9.00-15.00, 

poradnictwo  prawne: 

dwa  razy  w miesiącu  piątek 14.00-16.00; 

 terapia  dla  osób  uzależnionych  i współuzależnionych od  narkotyków:  

2 razy w miesiącu  16.00-18.00;  

terapia  dla osób  uzależnionych  i współuzależnionych  od  alkoholu,  

każdy  wtorek   16.30-19.00:  

 grupa wsparcia  dIa kobiet doświadczających  przemocy  i  współuzależnionych:

w zależnosci  od  potrzeb  grupa AA  -  poniedzialek  godz.  19.00

podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową

291. świdnicki Marcinowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. J. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice

 tel. 74 858 52 22 kontakt@opsmarcinowice.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00, 

wtorek 7:00-17:00; piątek 7:00-13:00

zapewniony tłumacz języka ukraińskiego

292. świdnicki Mysłaków

Punkt Konsultacyjny GKRPA

 Mysłaków 22 Świetlica, tel. 696666746
poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne: 

poniedziałek 15.00-19.00
wskazane  wcześniejsze umówienie  wizyty

293. świdnicki Strzegom

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom

tel. 74 647 71 85

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek – piątek 7.30-15.30 (lipiec - sierpnień: 7:00-15:00)

konsultacje psychoterapeutyczne :

 W każdy  piątek  08.30 - 13.30 

podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewniony tłumacz języka ukraińskiego

294. świdnicki Świdnica-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

 tel. 74 851 50 10, fax: 74 8515011, e-mail: 

pcpr@pcpr.swidnica.pl

godziny otwarcia PCPR: poniedziałek – piątek 7.15-15.15

podjazd oraz winda dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową oraz petla indukcyjna dla osób słabosłyszących 

posiadających aparaty słuchowe

w ramach projektu dofinansowanego z Fundacji 

E&Y zatrudnionych jest trzech psychologów 

pochodzenia ukraińskiego

295. świdnicki Świdnica-powiat

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. S. Żeromskiego 16/8, 58-100 Świdnica

 tel. 74 856 58 15, fax: 74 8574523

OIK czynny od pn. do pt. 7.15 -18.00

poradnictwo prawne: 

poniedziałek 15.30-18.30; 

poradnictwo psychologiczne:  

wtorek, środa, czwartek: 14.00-18.00

poradnictwo psychologiczne dla uchodźców wojennych z Ukrainy:

wtorek 14.30-16.30, piatek 15.00-18.00,

poradnictwo pedagogiczne: 

poniedziałek 14.00-18.00 

środa 14.00-18.00; 

całodobowe schronienie w mieszkaniu interwencyjnym 

7  miejsc noclegowych  w  mieszkaniu  

interwencyjnym 

Wskazanane jest uprzednie umówienie wizyty u 

specjalisty. W sytuacjach kryzysowch- nagłych  

nie jest wymagany wcześniejszy kontakt 

telefoniczny. 

296. świdnicki Świdnica-miasto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica 

tel. 74 8549052

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

 poniedziałek – piątek 7.30-15.30, 

grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

wtorek 13.30-15.30

pomoc prawna tylko dla klientów MOPS w Świdnicy:    

 wtore, czwartek po wcześniejszym umówieniu 7.30-15.30, poniedziałek, piątek: 7.30-15.30;

wsparcie psychologiczne: środa 7.30-11.30, 

czwartek i piątek 7.30-15.30, 

poradnictwo rodzinne: 

poniedziałek 8.30-15.30, wtorek 8.30-13.30, środa 8.30-12.30;

grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: 2 razy w miesiącu o godzinie 16.00 

po wcześniejszym ustaleniu

podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny,

zapewniony tłumacz języka ukraińskiego

297. świdnicki Świdnica-miasto

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych 

od Alkoholu w Czarnym Borze, poradnia terapii  

uzależnienień oraz współuzależnień;  poradnia leczenia 

uzależnień 

i współuzależnienień

 ul. Westerplatte 47, 58-100 Świdnica

 tel. 74 852 28 02

 psychoterapia dla osób uzależnionych w tym terapia indywidualna i grupowa poniedziałki i piątki 

16:00-18:00                                   

grupa edukacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

poniedziałki i piątki 12.00;                                                          

 konsultacje i diagnoza medyczna / psychiatryczna poniedziałki, środy i piątki 8.00-15.30

podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewniony tłumacz języka ukraińskiego



298. świdnicki Świdnica-miasto

Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej

ul. Kościelna 15, 58-100 Świdnica 

tel. 607 850 770

pomoc dzieciom i młodzieży - reedukacja, socjoterapia, zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, 

multimedialne: 

poniedziałek – piątek 13.00-18.00

299. świdnicki Świdnica-miasto 

Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Fundacji 

Pomocy Biednym Dzieciom 

"Ut Unum Sint"                                                                            

ul. A. Mickiewicza 9, 58-100 Świdnica

 tel. 74 853 33 27

całodobowe schronienie i wyżywienie, wsparcie pedagogiczne
12 miejsc noclegowych 

w mieszkaniu

300. świdnicki Świdnica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

 tel. 74 852 30 67 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek, środa, czwartek  7.30 - 

15.30; wtorek 7.30-17.00; piątek 7.30-14.00

dyżury dzielnicowych: wtorek 9.00-12.00  

terapeuta w punckie konsultacyjnym dla osób uzależnionych, 

który przyjmuje również osoby doświadczające przemocy 

w rodzinie: środa 9.00-12.00

301. świdnicki Świdnica-gmina  

Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

 przy Parafii pw. Św Józefa Oblubieńca NMP

 ul. Budowlana 4, 58-100 Świdnica

 tel. 668 777 028 tel. zaufania

pomoc psychologiczna: środa 16.30-18.30,  

czwartek 16.00-18.00 

doradztwo dot. życia rodzinnego: środa 16.00-18.00

wsparcie duszpasterskie: poniedziałek 14.45-16.45

podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 

barierka

Wsparcie dla osób uzaleznionych AA wtorek 

17.00-19.00, po wcześniejszym umówieniu 

spotkania 600 310 251

302. świdnicki Świebodzice

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice

 tel. 74 666 95 81

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 15.30-18.30 

wtorek: 11.00-18.30, czwartek 7.30-13.00, piątek 8.00-12.00 specjalista ds. narkomanii: poniedziałek i 

piatek 15.00-18.00 ul. Parkowa 4 tel 666 814 427,                                  

kosultant ds. uzależnień od alkoholu: co druga środa 13.00-19.00

ul. Parkowa 4 tel 729 312 832,                                    

porady prawne; środa 16.00-18.00

 ul. Świdnicka 7 tel. 74 666 95 99    

udogodnienia dla słabosłyszących, dzwonek dla osób z 

niepełnosprawnościami

psycholog przyjmuje po uprzednim umówieniu 

wizyty: tel. 535 969 860

303. świdnicki Żarów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów

 tel. 74 858 07 45

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, środa - piątek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.00; 

specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- każdy wtorek 16.00-18.00

     konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie - każdy czwartek 16.00 – 18.00

psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie 

-środa 15.00-18.00 (dwie środy w m-cu)

dyżur psychologa: wtorek w godz. 15.30 – 18.30 (3 razy w miesiącu)

dyżur radcy prawnego: czwartek w godz. 16.00 – 18.00

dyżur terapeuty uzależnień: poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30

dyżur terapeuty do spraw narkotyków: pierwsza środa miesiąca w godz. 15.00 – 17.00

starszy pracownik socjalny (trener treningu zastępowania agresji) wtorek 16.00-18.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie cyklicznie organizuje warsztaty dla rodziców oraz zajęcia 

psychoedukacyjne dla osób stosujących przemoc 

dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami

Na konsultacje, dyżury specjalistów oraz zajęcia 

dla rodziców i osób stosujących przemoc można 

się zapisać pod numerem telefonu – 74 8580 

745.

304. trzebnicki Trzebnica-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica

 tel. 71 387 05 96; fax 71-387-05-96                     

pcpr@pcpr.trzebnica.pl

poradnictwo psychologiczne -poniedziałek,wtorek,czwartek7.30-15.30; środa 7.30-13.30 poradnictwo 

prawne-co drugi wtorek miesiąca 8.00-10.00  poradnictwo socjalne-poniedziałek,wtorek,czwartek 

7.30-15.30 środa 7.30-16.00 piątek 7.30-15.00 (wcześniejsze telefoniczne lub osobiste uzgodnienie 

terminu)



305. trzebnicki Oborniki Śląskie 

Fundacja Promyk Szczęścia                                                ul. 

Dębowa 11, 55-120 Oborniki Śląskie

tel. 607 066 597

konsultacje i wsparcie psychologiczne -wtorek,czwartek 18.20-20.00   konsultacje telefoniczne 691-

800-097

306. trzebnicki Oborniki Śląskie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Trzebnicka 1B, 55-120 Oborniki Śląskie

 tel. 71 310 34 22; fax 71-310-34-24 

mgopsoborniki@poczta.onet.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie - poniedziałek,wtorek,czwartek i piątek 7.00-15.00;           

 środa 8.00-16.00

307. trzebnicki Oborniki Śląskie 

Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień 

ul. Parkowa 9, 55-120 Oborniki Śląskie

 tel. 71 310 14 55; fax 71-310-22-95 

profilaktyka@oborniki-slaskie.pl

poradnictwo prawne: 

poniedziełek 14.00-19.00; wtorek 16.00-18.00; czwartek 9.00-12.00; 

konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin-środa 8.00-13.00; piątek 7.30-15.30; konsultacje 

psychologiczne- poniedziałek 12.00-16.00; 

konsultacje dla osób z problemem w sytuacji przemocy domowej- piątek 15.45-19.45

308. trzebnicki Oborniki Śląskie 

Placówka Wsparcia Dziennego w Obornikach Śląskich

ul.Parkowa 9, 55-120 Oborniki Ślaskie

tel. 71 310 14 55; fax 71-310-22-95   pwdoborniki-

slaskie.pl

poradnictwo i wsparcie-od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

309. trzebnicki Trzebnica

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica 

tel. 71 312 05 27; fax 71-312-12-48 ops@ops.trzebnica.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie- poniedziałek,wtorek,czwartek 7.30-15.30; 

środa 7.30-16.00; piątek 7.30-15,00

310. trzebnicki Trzebnica

Gminny Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy

 Pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

 tel. 71 387 06 06; fax 71-312-12-48 ops@ops.trzebnica.pl

konsultacje psychologiczne-wtorek 15.00-18.00 

konsultacje dla ofiar przemocy-wtorek 13.00-16.00; konsultacje dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych-poniedziełek 15.00-18.00;

 telefon dla osób doznających przemocy-wtorek  13.00 -16.00; (w godzinach wieczornych po 20.00): 71 

312 16 21; 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Trzebnicy pełni dyżury-

poniedziałek 14.00-15.00;wtorek 12.00-13.00; środa 12.00-13.00; czwartek 17.00 -19.00

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 

 psycholog dostępny jest 

pod nr telefonu 602 100 900 

311. trzebnicki Wisznia Mała

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała

 tel. 71 310 68 32; fax 71-310-53-59  gops@wiszniamala.pl

poadnictwo socjalne i wsparcie- poniedziałek,wtorek i czwartek 7.00-16.00; środa 7.00-17.00; piątek 

8.00-15.00 

312. trzebnicki Wisznia Mała 

Punkt Interwencyjno - Konsultacyjny

ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała 

tel. 71 312 70 80; fax 71-310-53-59  

profilaktyka.wiszniamala@wp.p

poradnictwo prawne- II I IV wtorek m-ca 14.00-17.30; poradnictwo psychologiczne- poniedziałek 8.00-

15.00; pomoc psychoterapełtyczna/psychologiczna- środa 15.00-20.00

313. trzebnicki Zawonia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 01; fax 71-312-81-03 

zawonia_gops@pro.onet.pl 

poadnictwo socjalne i wsparcie- poniedziałek,wtorek i środa 7.00-15.00; czwartek 7.00-17.00; piątek 

7.00-13.00



314.
trzebnicki

Zawonia 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

 ul. Spacerowa 6, 55-106 Zawonia 

tel. 71 312 81 68; fax 71-312-81-03

 zawonia_gops@pro.onet.pl

poradnictwo terapełtyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy-wtorek 9.00-17.00  

315. trzebnicki Żmigród

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Pl. Wojska Polskiego 5, 55-140 Żmigród

 tel. 71 385 36 72; fax 71-385-35-32  

opszmigrod@poczta.onet.pl

poadnictwo socjalne i wsparcie- poniedziałek,wtorek i czwartek 7.30-15.30; 

środa 7.30-16.30; piątek 7.30-14.30

316. trzebnicki Żmigród-gmina

Placówka Wsparcia Dziennego

ul. Rybacka 17, 55-140 Żmigród 

tel. 71 384 49 76; fax 71 385 30 50  

urzad@zmigrod.com.pl

poradnictwo psychologiczne dla dzieci i ich rodziców: poniedziałek-piątek 15.30-18.00  

317. trzebnicki Żmigród-gmina 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

Pl. Wojska Polskiego 5, 55-140 Żmigród

(w siedzibie GOPS)

 tel. 71 385 36 72        

gops@gopsnowyzmigrod.pl                                                          

pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna                        

drugi i czwarty piątek m-ca 8.00-10.00

318. trzebnicki Prusice-gmina

Punkt Konsultacyjny GOPS w Prusicach                ul. 

Żmigrodzka 39, 55-110 Prusice                        tel. 500-726-

367; fax 71-312-50-97   mgopsprusice@poczta.onet.pl

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin wtorek .16:00-

19:00 przyjmuje prawnik; 

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 16:00-19:00 przyjmuje psycholog

319. Wałbrzych Miasto Wałbrzych

Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu - Centrum Aktywności Lokalnej, 

ul. A. Mickiewicza 26 

tel. 74 645 86 55/59, 885 370 011

poradnictwo terapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne       

Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,            

 Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień, grupa motywacyjna dla osób z problemem 

uzależnienia od alkoholu i narkotyków,

grupa edukacyjna dla rodziców z problemami wychowawczym, 

poniedziałek - piątek godz. 7:00 – 17:00,

budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową (winda), możliwość skorzystania z pomocy 

tłumacza biegłego w zakresie języka migowego

wskazany wcześniej kontakt telefoniczny, 

możliwa komunikacja z klientem w języku 

ukraińskim

320. Wałbrzych Miasto Wałbrzych

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 2a, 

58-306 Wałbrzych

 tel/fax 74 840 82 96

całodobowe schronienie, poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne, medyczne,

grupy wsparcia, konsultacje wychowawcze,

poniedziałek - piątek 8.00-19.00

sobota - niedziela i święta 10.00-18.00

30 miejsc pedagog posiada certyfikat I i II stopnia języka migowego ośrodek całodobowy

321. Wałbrzych Miasto Wałbrzych

   Ośrodek Interwencji Kryzysowej                          

     ul. Ogrodowa 2a, 

58-306 Wałbrzych           

 tel. 785 789 842, 785 788 325   

 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się 

w kryzysie    

(dla mieszkańców gminy Wałbrzych)
30 miejsc

możliwość skorzystania z pomocy tłumacza biegłego w 

zakresie języka migowego
ośrodek całodobowy

322. wałbrzyski Boguszów-Gorce

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce

 tel. 74 844 95 61

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30 

wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00
nie nie

Z uwagi na bariery architektoniczne pracownicy 

schodzą na parter do osób niepełnosprawnych 

ruchowo;

1 pracownik przeszkolony w zakresie języka 

migowego

323. wałbrzyski Boguszów-Gorce 

Punkt Konsultacyjno - Interwencyjny dla klientów pomocy 

społecznej i mieszkańców

 Boguszowa - Gorce                                                             

ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów - Gorce

Pomoc psychologiczna 

wtorki 16.00.-18.00
nie nie

Z uwagi na bariery architektoniczne istnieje 

możliwość przyjęcia Klienta na parterze



324. wałbrzyski Boguszów-Gorce 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

 od Alkoholu i ich Rodzin

ul. Kolejowa 48, 58-370 Boguszów - Gorce                                                                                                             

tel. 795 339 480 

Poniedziałek: Grupa AL-ANON godz 16.00

Wtorek: Grupa AA godz. 17.00

Środa: Grupa wsparcia dla uzależnionych godz. 17.00

Czwartek: Grupa motywacja z terapeutą godz. 17.00

Piątek: przyjmuje specjalista ds. narkomanii godz. 16.00

Punkt na parterze, istnieje możliwość wjazdu 

wózkiem inwalidzkim; toaleta niedostosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

325. wałbrzyski Boguszów-Gorce 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych w 

Boguszowie-Gorcach

ul. Kolejowa 48

Poniedziałek        13.00-18.00

Wtorek                 14.00-19.00

Środa                   13.00-18.00

Czwartek             13.00-20.00

Piątek                  16.00-19.00

nie nie

Punkt na parterze, istnieje możliwość wjazdu 

wózkiem inwalidzkim; toaleta niedostosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Obowiązuje rejestracja na wizyty: pod numerem 

telefonu 74 846 05 48 w poniedziałek, środę i 

czwartek w godzinach 7:30-15:30, wtorek – 7:30-

16:30, piątek – 7:30 – 14:30, adres e-mail: 

poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl lub przez 

stronę: np.ms.gov.pl

326. wałbrzyski Czarny Bór

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór

 tel. 74 845 03 67

praca socjalna: pracownicy socjalni mają dyżury codziennie od 7.00 do 15.00, 

w piątki do 14.30, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
nie

Częściowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: poniedziałek - czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-

14.30

327. wałbrzyski Głuszyca

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca

 tel. 74 845 63 43

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK nie nie
poniedziałki, środy, czwartki 7.00-15.00, wtorki 

7.00-16.00, piątki 7.00-14.00

328. wałbrzyski Głuszyca 

Punkt Interwencyjno - Konsultacyjny

 ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca

(siedziba OPS);

 tel. 74 845 63 43

poradnictwo terapeutyczne i psychologiczne

- terapeuta ds. uzależnień – poniedziałki 8.00-13.00

- terapeuta ds. uzależnień i przemocy w rodzinie – wtorki 9:00 – 11:00

- psycholog – środy od 8:00 do  12:00

nie nie
poniedziałki 8.00-13.00, wtorki 9.00-11.00, 

środy 8.00-12.00,

329. wałbrzyski Jedlina-Zdrój

Punkt Interwencji Kryzysowej

(siedziba OPS)

ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina - Zdrój

tel. 74 845 53 56 

Poradnictwo  specjalistyczne 

i psychopedagogiczne, interwencja kryzysowa, wsparcie osób i rodzin dotkniętych przemocą, Punkt 

Konsultacyjny dl ofiar przemocy. 
nie tak

poniedziałek (pierwsze 3 poniedziałki każdego 

miesiąca) – 15:00-17:00

wtorki – 14:30 – 17:30 

330. wałbrzyski Jedlina-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina - Zdrój

tel. 74 845 53 56 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: Zespół Interdyscyplinarny
nie tak poniedziałki - piątki 7.30-15.30

331. wałbrzyski Jedlina-Zdrój

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych ul. 

Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój

Tel.74 8455 356
Konsultacje specjalistyczne z terapeutą lub psychoterapeutą nie tak

poniedziałek (pierwsze 3 poniedziałki każdego 

miesiąca) – 15:00-17:00

wtorki – 14:30 – 17:30 



332. wałbrzyski Jedlina-Zdrój

Nieodpłatne Poradnictwo Prawne- Starostwo Powiatowe 

realizowane na terenie Miasta Jedlina-Zdrój 

Ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój
Poradnictwo prawne nie tak

Piątki od godz. 12:00 – 16:00

Obowiązuje rejestracja na wizyty: pod numerem 

telefonu 74 846 05 48 w poniedziałek, środę i 

czwartek w godzinach 7:30-15:30, wtorek – 7:30-

16:30, piątek – 7:30 – 14:30, adres e-mail: 

poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl lub przez 

stronę: np.ms.gov.pl

333. wałbrzyski Mieroszów 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów

 tel. 74 845 82 62 

Poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK

poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 16.30

piątek 7.30 – 14.30

Poradnictwo psychologiczne

wtorek 15.30-17.30

nie

Częściowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

- barierka przy wejściu do OPS,

-pomieszczenie w osobnym, parterowym budynku   z 

podjazdem oraz barierką.

334. wałbrzyski Mieroszów 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemem 

alkoholowym 

i członków ich rodzin oraz problemem przemocy w 

rodzinie

ul. S. Żeromskiego 32

58-350 Mieroszów

Poradnictwo, konsultacje w zakresie uzależnień oraz przemocy.

poniedziałek 15:35-17:35

Częściowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

- barierka przy wejściu do OPS,

-pomieszczenie w osobnym, parterowym budynku   z 

podjazdem oraz barierką.

335. wałbrzyski Mieroszów 

Hostel OSiR Mieroszów, 

ul. Sportowa 4.

Doraźne zapewnienie noclegu oraz pobytu ofiarom przemocy

godz.6:00-22:00. 2 miejsca Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

336. wałbrzyski Wałbrzych-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Al.Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych

 tel. 74 666 63 00

Poradnictwo psychologiczne, socjalne porady specjalisty pracy z rodziną oraz wsparcie pedagoga-

terapeuty.

zadania z zakresu interwencji kryzysowej zlecono Gminie Wałbrzych - realizuje je Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Wałbrzychu 

ul. Ogrodowa 2a, tel. całodobowy:785 789 842

Pracownik socjalny tel. 785 788 325

Poradnictwo telefoniczne

- psychologiczne – wtorek i środa od 7.30 do 15.30

- prawne – po zgłoszeniu potrzeby telefonicznie umawiana jest termin porady.

nie

tak 7 miejsc

Częściowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Nie

poniedziałki - piątki 7.30 - 15.30

poniedziałki - piątki 7.30 - 15.30

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie 

74 66 66 300 lub e-mail: 

sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

Ośrodek funkcjonuje całodobowo

z uwagi na sytuację związaną z pandemią Covid-

19 obowiązuje następujący tryb:

- rozeznanie sytuacji telefonicznie            - 

umówienie indywidualnej wizyty,

  -po wykonaniu testu na obecność wirusa SARS 

COV-2 i wyniku ujemnego osoba przyjmowana 

jest do OIK.

337. wałbrzyski Wałbrzych-powiat

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 

Al. Wyzwolenia 24, 

58-300 Wałbrzych
Nieodpłatna pomoc prawna nie

Powiat Wałbrzyski Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 

Al. Wyzwolenia 24, 

58-300 Wałbrzych Nieodpłatna pomoc prawna

 Nie Częściowe udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych:

na parterze budynku,

 Nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać:

w każdą środę w godzinach: 09:00 – 13:00, 

w każdy czwartek w godzinach: 07:30 – 11:30

w każdy piątek w godzinach: 09:00 – 13:00

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

godzinach pracy urzędu),

email: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl

Nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać:

w każdą środę w godzinach: 09:00 – 13:00, 

w każdy czwartek w godzinach: 07:30 – 11:30

w każdy piątek w godzinach: 09:00 – 13:00

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 

należy:

48 (w godzinach pracy urzędu),

email: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl



338. wałbrzyski Stare Bogaczowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice 

tel. 74 845 27 30

e-mail: kontakt@gops-starebogaczowice.com.pl

PRACA SOCJALNA świadczona w siedzibie OPS: poniedziałki, środy i czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-

17.00, piątki 7.30-14.00.

POMOC SPECJALISTÓW: psycholog – poniedziałki w godzinach 15.15-17.15 (Punkt Pomocy Rodzinie ul. 

Główna 172 Stare Bogaczowice) oraz w godzinach 17.30 – 19.00 (Klub Integracji Społecznej w Strudze, 

ul. Szkolna 2a), instruktor terapii uzależnień – środy 16.00-18.00 (Punkt Pomocy Rodzinie ul. Główna 

172 Stare Bogaczowice), terapeuta uzależnień – czwartki w godzinach 17.00 – 19.00 (Klub Integracji 

Społecznej w Strudze, ul. Szkolna 2a), porady prawne i rodzinne – czwartki 16.00-18.00 (Punkt Pomocy 

Rodzinie ul. Główna 172 Stare Bogaczowice); prawnik – w piątki w godzinach 16.00 – 17.00 (Klub 

Integracji Społecznej w Strudze, ul. Szkolna 2a)  .

nie

Częściowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Wsparcie realizowane przez psychologa, 

prawnika i terapeutę na terenie KIS Struga – od 

końca marca realizowane jest w tym samym 

czasie na terenie Starych Bogaczowic 

ul. Główna 172 z uwagi na wyłączenie budynku 

świetlicy dla Uchodźców.

339. wałbrzyski Szczawno-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno - Zdrój

tel. 74 849 39 02

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek - piątek 7.30-15.30 nie nie

340. wałbrzyski Szczawno-Zdrój 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie "Niebieska Linia"

ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. 74 840 05 92 

poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 16.00 - 18.00, środy 13.00-15.00 nie nie

341. wałbrzyski Walim

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Długa 8, 58-320 Walim

 tel. 74 845 76 50

Poradnictwo prawne, psychologiczne,  socjalne, wszczynanie procedury NK: poniedziałki, środy, 

czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00. Poradnictwo prawne- po wcześniejszym 

umówieniu się za pośrednictwem pracownika socjalnego, poradnictwo psychologiczne  drugi i czwarty 

wtorek miesiąca 9 -10.

nie tak

342. wałbrzyski Walim 

Punkt Konsultacyjny 

ul. Długa 8, 58-320 Walim 

tel. 74 845 76 92 

grupa wsparcia, poradnictwo psychoterapeutyczne: piątek w godzinach od 15.00 do 18.00; 

psychologiczne: drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. od 10-15
nie Nie - znajduje się na I piętrze bez windy

343. wołowski Wołów-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel. 71 389 53 00

poradnictwo socjalne, rodzinne, procedura NK:

poniedziałek - piątek- 7.30-15.30         

  

poradnictwo psychologiczne: wtorek 16.30-19.30

 tel. 71 389 53 00 wew.11

Brak miejsc schronienia. Wsparcie w 

ramach porozumień z innymi powiatami.

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Brak przystosowania dla osób głuchoniemych i 

słabosłyszących.

Poradnictwo psychologiczne- niezbędne 

wcześniejsze umówienie terminu wizyty

Możliwość komunikacji w języku ukraińskim.

344. wołowski Brzeg Dolny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny

Tel. 71 319 56 62, e-mail: gops@brzegdolny.pl

Poradnictwo  rodzinne, procedura NK: 

poniedziałek 7.30- 17.00, 

od wtorku do piątku 7.30-15.30 (Rynek 18);                                                                                                          

Poradnictwo prawne, bezpłatna pomoc dla mieszkańców gminy czwartek 15.00- 18.00 (ul. Wilcza 8);                                                                                                                                     

Poradnictwo prawne Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej- poniedziałek 13.00-17.00, czwartek 11.00-

15.00, piątek 11.00-15.00 (ul. Rynek 18);                                                                                                                                                     

Poradnictwo psychologiczne w tym konsultacje z zakresu uzależnień i współuzależnień poniedziałek 

16.15-20.15, czwartek 16.15- 20.15 (Kolejowa 27A)                                                                                                                                                     

Poradnictwo psychologiczne w tym konsultacje z zakresu uzależnień i współuzależnień Poradnia 

Profilaktyki i Terapii MONAR wtorek 13.00-17.00, czwartek 8.00-11.00 (ul. Rynek 18);

Istnieje mozliwość schronienia dla ofiar 

przemocy w rodzinie (4 miejsca)

Budynek przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, głuchych i słabosłyszących. Istnieje 

możliwość komunikacji w języku ukraińskim przy wsparciu 

tłumacza.

Pomoc prawna i psychologiczna po 

wcześniejszym umówieniu się.



345. wołowski Wińsko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

pl. Wolności 13, 56-160 Wińsko

tel. 71 738 24 64

e-mail: winsko2@wp.pl

 Pomoc socjalna, wszczynanie procedury NK- od poniedziałku do piątku, 7.30- 15.30;                                                

Pomoc prawna- środa, 12.00-13.00;

Możliwość umieszczenia ofiar przemocy 

w mieszkaniu chronionych z zasobów 

gminy- 3 miejsca

Budynek przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz głuchych i słabosłyszących. 
Pomoc prawna po wcześniejszym umówieniu się

Istnieje możliwość komunikacji w języku 

ukraińskim.

346. wołowski Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

tel. 71 384 51 94

e-mail: sekretariat@mopswolow.pl

 

 Poradnictwo socjalne, rodzinne, wsparcie informacyjne, wszczynanie procedury NK: poniedziałek, 

środa, czwartek, piątek- 7.30- 15.30, wtorek 8.00- 16.00;                                                                Pomoc 

psychologiczna- piątek 9.00- 15.00;

Pomoc zapewniana w ramach 

porozumień z innymi jednostkami

Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnopsrawnych, głuchych i słabosłyszących. 

Istnieje możliwość komunikacji w języku 

ukraińskim.

347. wołowski Wołów

Centrum Profilaktyki Uzależnień

Pl. Szkolny 2, 56-100 Wołów

tel. 71 389 14 95, 

poradnictwo psychologiczne,

grupa osób uzależnionych, 

grupa AA, , grupa Al.-Anon,

konsultant ds. uzależnień

po wcześniejszym umówieniu się

348. Wrocław Miasto Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Terenowej 

Pracy Socjalnej nr 1

 ul. Braniborska 6/8, 53-680 Wrocław

 tel. 71 772 59 97

 e-mail: ztps1@mops.wroclaw.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, poradnictwo nt. procedury NK: poniedziałek, wtorek, czwartek, 

piątek 7.30 -10.00, środa 13.00-15.30

poradnictwo prawne: wtorek, czwartek 8.00-15.30 ( tel: 71 772 59 87) 

0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową;

 dostępność dla osób głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

godziny otwarcia MOPS: 7.30-15.30

349. Wrocław Miasto Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Terenowej 

Pracy Socjalnej nr 2

ul. Średzka 42,  54-017 Wrocław

tel. 71 349 28 59, e-mail: ztps2@mops.wroclaw.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, poradnictwo nt. procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-10.00, 

środa 13.00-15.00

0

 dostępność dla osób głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30

350. Wrocław Miasto Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Terenowej 

Pracy Socjalnej nr 3

ul. Nowowiejska 102, 50-339 Wrocław

 tel. 71 782 35 62, e-mail: ztps3@mops.wroclaw.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, poradnictwo nt. procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-10.00, 

środa 13.00-15.00 (ul.Nowowiejska 29)

0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30 

351. Wrocław Miasto Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Terenowej 

Pracy Socjalnej nr 4 

ul.Oficerska 9A, 53-331 Wrocław 

tel. 71 782 24 50, e-mail: ztps4@mops.wroclaw.pl

pomoc prawna: poniedziałek - czwartek 7.30-15.30 

poradnictwo psychologiczne: piątek (czwartek) 7.30-15.30

poradnictwo socjalne i wsparcie, informacja i poradnictwo nt. procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-10.00, 

środy 13.00-15.00 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 8:00-14:30)

0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30

352. Wrocław Miasto Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Terenowej 

Pracy Socjalnej nr 5

ul.Kniaziewicza 29, 50-455 Wrocław

tel. 71 335 23 85

 e-mail: ztps5@mops.wroclaw.pl

konsultacje prawne: 

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.30-15.30

poradnictwo socjalne i wsparcie, informacja i poradnictwo nt. procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-10.00 

środa 13.00-15.00

0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30



353. Wrocław Miasto Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Terenowej 

Pracy Socjalnej nr 6

ul.Kamieńskiego 190, 51-124 Wrocław

tel. 501 020 640

 e-mail: ztps6@mops.wroclaw.pl

poradnictwo prawne: 

poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30-15.30 

poradnictwo socjalne i wsparcie: 

środa 13.00-15.00, pozostałe dni robocze 8.00-10.00

informacja i poradnictwo nt. procedury NK: 

 środa 13.00-15.00, pozostałe dni robocze: 8.00-10.00

0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30

354. Wrocław Miasto Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Terenowej 

Pracy Socjalnej nr 7

Pl. Św. Macieja 4, 50-224 Wrocław

tel. 71 782 24 22 

e-mail: ztps7@mops.wroclaw.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, informacja i poradnictwo nt. procedury NK: 

(Pl. Św. Macieja 19/20)

środy 13.00-15.00, pozostałe dni robocze 8.00-10.00

0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30

355. Wrocław Miasto Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół ds. Osób 

Bezdomnych i Uchodźców

ul. Zachodnia 3, 53-643 Wrocław 

tel. 71 782 35 84, e-mail: zobu@mops.wroclaw.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, informacja i poradnictwo nt. procedury NK: 

od poniedziałku do piątku w godz.  8.00-10.00
0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30

356. Wrocław Miasto Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Nadodrzańskie 

Centrum Wsparcia - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Rydygiera 43-45, 50-248 Wrocław

tel. 71 796 40 85 

e-mail: stop.przemocy@mops.wroc.pl

pomoc psychologiczna, wsparcie socjalne, całodobowe schronienie, konsultacje interwencyjne 

(telefoniczne, przez internet, osobiście): placówka całodobowa 
50

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail, skype, oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

GG: 48973264; Skype: oik_wroclaw

357. Wrocław Miasto Wrocław

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” Adres 

siedziby: ul. Legnicka 65; 54-206 WrocławAdres realizacji 

działań projektowych:  ul. Legnicka 65 (SEKTOR 3) oraz ul. 

Strzegomska 47 i 55 we Wrocławiu (Kompleks budynków 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej )tel : 731 450 926e-mail: 

evolutio.stow@gmail.com

Pomoc adresowana jest w szczególności do osób doświadczających przemocy i sytuacji kryzysowej 

oraz ich rodzin, osób współuzależnionych, rodziców i opiekunów,  a także do osób które chcą 

pracować nad rozwijaniem własnych umiejętności asertywnego postępowania w relacjach społecznych 

oraz tych, którzy chcą nauczyć się zastępowania własnych zachowań agresywnych takimi, które są 

akceptowalne społecznie

0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail 

zalecana wcześniejsza rejestracja telefoniczna, 

ze względu na sytuację epidemiczną, działalność 

stowarzyszenia prowadzona jest zdalnie, do 

odwołania.

358. Wrocław Miasto Wrocław

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie                         

ul. Bora Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław                                                                       

tel. 71  736 06 82 fax 71  736 06 99  

e-mail: aksonwroc@wp.pl

poradnictwo rodzinne, psychospołeczne, psychologiczne, pedagogiczne 

i psychoedukacyjne         

oraz bezpłatna pomoc prawna

25

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail 

ośrodek całodobowy

359. Wrocław Miasto Wrocław

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Gliniana 28/30, 50-525 Wrocław

tel. 71 352 94 03 

e-mail: owiik@wp.pl  

poradnictwo rodzinne, psychospołeczne, psychologiczne, pedagogiczne i psychoedukacyjne, 

schronienie, interwencja kryzysowa
30

dostępność dla osób głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail 

ośrodek całodobowy

360. Wrocław Miasto Wrocław 

Punkt Konsultacjno - Informacyjny 

przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej

ul. Pomorska 16 B,  50-218 Wrocław                                                                                                 

tel. 508 168 979 

e-mail: misja.dworcowa@wp.pl

pomoc socjalna, pedagogiczna, psychologiczna oraz  pomoc 

w rozpoczęciu przerwanej lub zaniechanej nauki, 15

dostępność dla osób głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail  oraz sms

placówka otwarta w dniach: wtorek, środa, 

czwartek (w stanie pandemii tylko konsultacje 

telefoniczne i online, zmienne godziny), 

konsultacja psychologiczna co drugą sobotę



361. Wrocław Miasto Wrocław 

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia "Curatus"

ul. Kleczkowska 5, 50-227 Wrocław  (oficyna)

 tel. 71 329 09 19,  606 463 228

sdscuratus@gmail.com,  curatus@o2.pl

Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej – 

Czerwone Światło Stop Przemocy w 2021 roku. 

Indywidualne, 2 godzinne konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie lub będących w sytuacji kryzysowej. 

0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz sms 

spotkania odbywają się w każdy poniedziałek

z wyłączeniem okresu lipiec - sierpień

362. Wrocław Miasto Wrocław 

Stowarzyszenie " INTRO"

pl. Św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław, e-mail: 

intro@psychotekst.pl 

tel. 881 220 440                    

Oferta pomocy w ośrodku we Wrocławiu: bezpłatna pomoc dla osób doświadczających przemocy i 

znajdujących się w kryzysie.
0

dostępność dla osób głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail  oraz sms, w razie potrzeby dostępność do języka 

ukarińskiego

Poniedziałek 8.00 -15.00, wtorek 8.00 -20.00, 

środa, czwartek, piątek 8.00-15.00, sobota 9.00-

13.00

363. Wrocław Miasto Wrocław 

Fundacja "Non Licet"

ul. Stalowa 6A, 53-425 Wrocław

tel. 572 108 352

 fundacja@nonlicet.pl                                                              

www.nonlicet.pl

poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych, pomoc psychologiczna dla 

dzieci: 

poniedziałek - czwartek 16.00-20.00 0

dostępność dla osób głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail  oraz sms

obowiązuje rejestracja telefoniczna pod 

numerem 572 108 352

364. Wrocław Miasto Wrocław 

Centrum Neuropsychiatrii "Neuromed"

ul. Białowieska 74 A, 54-235 Wrocław, e-mail: 

sekretariat@neuropsychiatria.com,

Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Program wsparcia rozwoju rodziny. 

Profilaktyka i terapia uzależnień.
0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail  

Godziny otwarcia Centrum: 7.00 - 19.00

Godziny rejestracji:

rejestracja czynna od godziny 8:00 do 19:00

rejestracja telefoniczna od godziny 7:30 do 

18:30

e-mail: rejestracja@neuropsychiatria.com, 

rejestracja na wizyty odbywa się osobiście lub 

telefonicznie pod numerami telefonów:

71 350-17-30 wew.31 lub wew.30

tel. komórkowy: 516 021 956 od 8:00 do godz. 

14:00 

365. Wrocław Miasto Wrocław 

Wrocławskie Centrum Zdrowia

(Punkt Konsultacyjno-Informacyjny)

Plac Dominikański 6, 53-680 Wrocław

  tel. 609 899 455

konsultacje: poniedziałek - piątek 8.00-15.00

prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujacych przemoc 

0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy sms  

http://www.spzoz.wroc.pl/programy-

zdrowotne/przemoc

366. Wrocław Miasto Wrocław 

Fundacja Centrum Praw Kobiet 

ul. Ruska 46B/208, 50-079 Wrocław

 tel. 71 358 08 74 

e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl

 bezpłatne wsparcie prawne i psychologiczne dla  kobiet doświadczających przemocy. 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail  

www.cpk.org.pl

367. Wrocław Miasto Wrocław 

Stowarzyszenie Nadzieja

ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław 

tel. 71 392 59 12 

zapewnienie opieki i noclegu bezdomnym rodzinom i kobietom z dziećmi

kontakt telefoniczny w godzinach 9.00-16.00
40 nie ośrodek całodobowy

368. Wrocław Miasto Wrocław 

Zespół Interdyscyplinarny ds.. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, ul. Rydygiera 43a

50-248 Wrocław, tel. 71 78 23 591 

fax: 71 79 640 88

e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.wroclaw.pl

realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy e-

mail oraz możliwość skorzystania 

z tłumacza języka migowego 

po uprzedzeniu

godziny otwarcia: 7.30-15.30

http://www.spzoz.wroc.pl/programy-zdrowotne/przemoc
http://www.spzoz.wroc.pl/programy-zdrowotne/przemoc
http://www.cpk.org.pl/


369. Wrocław Miasto Wrocław 
Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

512 198 939

Wsparcie dla kobiet, które są fizycznie, emocjonalnie, finansowo bądź seksualnie krzywdzone we 

własnym domu
0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową; dostępność dla osób 

głuchych 

i słabosłyszących; komunikacja tekstowa przy pomocy sms  

Dyżurni w Telefonie Zaufania świadczą pomoc 

poprzez:

- uważne wysłuchanie i rozmowę z wszystkimi, 

którzy zapragną wsparcia 

w sytuacjach kryzysowych;

- na prośbę telefonującego kierują do 

odpowiednich służb i instytucji oraz informują o 

istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu.

370. Wrocław Miasto Wrocław

Fundacja na Rzecz Równości 

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

e-mail: rownosci@gmail.com

porady prawne i psychologiczne:

Zapisy na porady prawne lub psychologiczne telefonicznie: 

505 576 516 (sekretariat Fundacji)

czynne od poniedziałku do piątku

0
dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową
https://fnrr.org/konsultacje-i-porady/ 

371. Wrocław Miasto Wrocław
Stowarzyszenie „MOST”, Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 

17, tel:. 71 341 09 32
Poradnictwo specjalistyczne 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową                                                                           
godz. 14.00-18.00

372. Wrocław Miasto Wrocław
NZOZ Centrum Integracji Kryzysowej „KARAN”, Wrocław, 

ul Traugutta 119/1,  tel;711 349 15 56
Poradnictwo specjalistyczne, jest możliwa forma zdalna 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową
godz. 8.00-20.00

373. Wrocław Miasto Wrocław

Ośrodek Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży 

„NEUROMED”, Wrocław,  ul. Borowska 181/187 tel; 71 

786 43 44

Poradnictwo specjalistyczne, jest możliwa forma zdalna 0
dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową
godz. 8.00-20.00

374. Wrocław Miasto Wrocław
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, W-w ul. Dyrekcyjna 

37/47 tel; 71 361 60 35
Poradnictwo specjalistyczne, jest możliwa forma zdalna 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową
godz. 8.00-21.00

375. Wrocław Miasto Wrocław
Poradnia Uzależnień „RETURN”, W-w ul. Kościuszki 67, tel; 

71 311 24 06
Poradnictwo specjalistyczne, jest możliwa forma zdalna 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową
godz. 12.00-18.00

376. Wrocław Miasto Wrocław
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, W-w ul. 

Borowska tel; 71786 7017
Poradnictwo specjalistyczne, jest możliwa forma zdalna 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową
godz. 7.00-18.00

377. Wrocław Miasto Wrocław
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw 

– Karta 99, W-w ul. Kościuszki 35 tel; 71 344 66 33
Poradnictwo specjalistyczne 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową
godz. 9.00-17.00

https://fnrr.org/konsultacje-i-porady/


378. Wrocław Miasto Wrocław
NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego „ AKMEDk2”, W-w 

ul. Armii Krajowej 1 tel. 71 337 06 70, 607 337 705
Poradnictwo specjalistyczne, jest możliwa forma zdalna 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową
godz. 10.00-21.00

379. Wrocław Miasto Wrocław
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna, W-w ul. 

Borowska 101 tel. 71 798 68 84
Poradnictwo specjalistyczne, jest możliwa forma zdalna 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową
godz. 8.00-18.00

380. Wrocław Miasto Wrocław
Centrum Pracy Socjalnej i Rodzinie / MOPS, W-w ul. 

Hubska 30-32 tel. 71 782 35 90, 71 782 35 92
Poradnictwo specjalistyczne, jest możliwa forma zdalna 0

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową, możliwość dostępi do 

tłumacza języka migowego, możliwość dostępi do 

tłumacza języka ukraińskiego

godz. 8.00-15.30

381. Wrocław Miasto Wrocław

Fundacja „Non Licet”, Ul. Stalowa 6A

tel. 572 108 352

fundacja@nonlicet.pl                                                              

www.nonlicet.pl

Poradnictwo specjalistyczne 0

brak dostępności  dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową, głuchych i 

niedosłyszących, brak dostępności do języka ukraińskiego

godz. od 16.00

382. Wrocław Miasto Wrocław

Pilotażowy projekt wspierający ofiary przemocy. Kontakt: 

Fundacja Centrum Praw Kobiet, tel. 502 528 983, e-mail: 

azaranek(at)poczta.onet.pl, Fundacja na Rzecz Równości – 

Izabela Beno, tel. 608 524 832, e-mail: 

izabela.beno(at)gmail.com, Fundacja „Non Licet” Pomoc 

Ofiarom Przemocy W Rodzinie – Daniel Łukacki, Agnieszka 

Świętczak, tel. 572 108 352, e-mail: 

fundacja(at)nonlicet.pl , Stowarzyszenie „Intro”, e-mail: 

intro@psychotekst.pl, Stowarzyszenie Psychoedukacji I 

Terapii „Evolutio, tel. 691 487 812, e -mail: 

wiolakli(at)gmail.com 

Wsparcie kierowane do mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy 

doświadczyli przemocy, zmuszeni zostali opuścić swój dotychczasowy dom i pozostają bez innej 

możliwości schronienia.

dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową i specjalnymi potrzebami
całodowbowo

383. wrocławski Czernica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy 

ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica

tel. 71 318 01 80

poradnictwo socjalne, wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30, środa 9.00-17.00

384. wrocławski Czernica 

Punkt Konsultacyjny

ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica

tel. 71 318 01 80

poradnictwo prawne: poniedziałek 11.00 – 13.00

poradnictwo psychologiczne: czwartek 16.00-18.00, obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna, 

tel. 71 318 01 80

   konsultacje  z psychologiem dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie:

środa 16.00-18.00 obowiązuje wcześniejsza rejetracja telefoniczna : tel. 571 226 314 lub tel. 571 226 

316, psychoterapeuta ds. uzależnień - konsultacje indywidualne: środa 14:00-17:00. grupa wsparcia 

środa 17:00-19:00 obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna tel. 571 226 310

385. wrocławski Długołęka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce  ul. 

Szkolna 40A, 55-095 Mirków

tel. 71 315 20 60

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:  

poniedziałek - piątek 7.30-15.30
termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie  

386. wrocławski Długołęka

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Długołęka, ul. 

Robotnicza 12, 55-095 Mirków

tel. 71 3230203

poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30

środa 8:30-16:30

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie  



387. wrocławski Jordanów Śląski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie 

Śląskim

ul. Pocztowa 4, 55-065 Jordanów Ślaski

 tel. 71 316 10 18 lub 71 316 13 18

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-16.30

piątek 7.30-14.30 ;

pomoc psychologiczna:

drugi i ostatni wtorek miesiąca 10:00-13:00                                                                                              

   grupy wsparcia dla osób współuzaleznionych 16:30-19:30 

( pon. gr. otwarta); ( piątek 16.30-19.30 gr. zamknięta);  

konsultacje indywidualne dla osób uzaleznionych i współuzależnionych:

 trzy pierwsze czwartki miesiąca 16:00-18:00   

388. wrocławski Kąty Wrocławskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach 

Wrocławskich

ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 33 47 232

poradnictwo socjalne i wsparcie, prowadzenie procedury NK:  środa 8:00-16:00, pozostałe dni robocze 

7:30-15:30, wsparcie psychologiczne,

dyżur przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

pierwszy poniedziałek miesiąca 15:30-17:00

termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie

389. wrocławski Kąty Wrocławskie 

Punkt Konsultacyjny 

przy Gminnej Komisji Rozwiaązywania Problemów 

Alkoholowych ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty 

Wrocławskie, tel. 71 3347226 lub 227

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin: 2x w miesiącu 

w godz. 12:30-18:30 /wcześniejsze telefoniczne lub osobiste uzgodnienie terminu/

390. wrocławski Kobierzyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kobierzycach

ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce

tel. 71 369 80 00

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-16.30

piątek 7.30-14.30                        

391. wrocławski Kobierzyce 

Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce; tel. 71 311 

13 28

konsultacje psychologiczne: czwartek 15.00-20.00, piątek 14:00-20:00

telefon zaufania (71 311 13 28): środa 15.00-17.00 

392. wrocławski Sobótka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka

tel. 71 316 28 29 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedur NK: poniedziałek-piątek 7:00-15:00, 

poradnictwo psychologiczne: środa 9:00-13:00 poradnictwo pedagogiczne: wtorek 13:00-16:00, środa 

13:00-16:00, poradnictwo terapeutyczne: wtorek 7:30-10:30 oraz spotkania grupy terapeutycznej 

17:00-20:00, poradnictwo prawne: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca 9:00-15:00

budynek jest niedostosowany dla osób 

niepełnosprawnych. Oosby niepełnosprawne obsługiwane 

są przez pracowników na parterze budynku po uprzednim 

zgłoszeniu

termin konslutacji należy uzgodnić telefonicznie

393. wrocławski Wrocław-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

 tel. 71/72-21-860, faks.71-72-21-869

 e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

poradnictwo prawne: czwartek 9.00-11.00

poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne:

poniedziałek - piątek 7.45-15.45

w ramach zawartego porozumienia z 

Powiatem Lubańskim - 2 miejsca w 

Ośrodku Wsparcia dla Matek z Dziećmi 

oraz 2 miejsca w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Smolniku

budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, 

możliwe korzystanie ze wsparcia tłumacza języka 

migowego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

394. wrocławski Wrocław-powiat

Dyżurny Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

tel. 71 722 18 60 

poradnictwo psychologiczne - telefoniczne (71 72 21 860): 

drugi i trzeci wtorek miesiąca 16.00-17.00

budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, 

możliwe korzystanie ze wsparcia tłumacza języka 

migowego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

395. wrocławski Mietków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mietkowie

ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

Tel. 71 316 83 99 kom. 780111285

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek - piątek 7.15-15.15 

396. wrocławski Mietków 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  

ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

 tel. 600 284 416

konsultacje w zakresie uzależnień i współuzależnienia, wsparcie psychologiczne, poradnictwo w 

zakresie przeciwdziałania przemocy domowej pierwsza środa miesiąca 9:00-12:00 i trzecia środa 

miesiąca 14:00-17:00, niezbędna wcześniejsza rejestracja telefoniczna, tel. 780128439

397. wrocławski Siechnice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach

ul. Żernicka 17, 55-011 Święta Katarzyna

tel. 71 311 39 68 

poradnictwo scojalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:   

środa 9.00-17.00, pozostałe dni robocze 7.10-15.10

398. wrocławski Siechnice 

Punkt Konsultacyjny w Siechnicach

ul. Żernicka 17 (pok.117)

55-010 Święta Katarzyna

tel. 71 311 39 68

poradnictwo psychologiczne wtorek 10.00-15.00 (1 x m-c), czwartek 15.00-19.00, piątek 14.00-18.00                                                  

 porady prawne: środa 12.00-16-00   



399. wrocławski Żórawina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie

 Al. Niepodległości 15, 55-020 Żórawina

tel. 71 316 51 03

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

Poniedziałek do  piątku 7.30 do 15.30

400. wrocławski Żórawina 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

 Al. Niepodległości 15, 55-020 Żórawina

tel. 71 381 41 65
Poradnictwo psychologiczne  poradnictwo psychologiczne  obecnie zawieszone do września 

401. ząbkowicki
Ząbkowice Śląskie-

powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul.  B. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

tel. 74 815 60 00, 748 157 316

godziny otwarcia placówki: poniedziałek - piątek 7.30-15.30
osobiście, telefonicznie, przez internet: 

sekretariat@pcpr-zabkowiceslaskie

poradnictwo specjalistyczne realizuje OIK 

w Bardzie                                                                      

402. ząbkowicki
Ząbkowice Śląskie-

powiat

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 1-go Maja 12, 57-256 Bardo

tel. 509 043 902; 74 817 15 52

dyżury telefoniczne 24h/na dobę przez 7 dni w tygodniu                                                   

całodobowe schronienie, interwencje nocne i świąteczne 

pomoc psychologiczna (po uprzednim umówieniu się):  

poniedziałek 15.00-18.00, wtorek 12.00-16.45

środa 10.30-13.30 

pomoc prawna co drugi poniedziałek 14.00-17.00

5 miejsc w hostelu
osobiście, telefonicznie, przez internet: 

oik.nadzieja@gmail.     com

OIK na terenie Powiatu prowadzi trzy 

Punkty Interwencji Kryzysowej, w których 

udzielana 

jest pomoc psychologiczna (Ciepłowody, 

Stoszowice,  Złoty Stok)

403. ząbkowicki Bardo

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 6-8, 57-256 Bardo

tel. 74 817 17 08

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury  NK: 

poniedziałek 7.30-17.00, wtorek - czwartek 7.30-15.30, 

piątek 7.30- 14.00 

godziny otwarcia ośrodka: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek - czwartek 7.30-15.30, 

piątek 7.30-15.30

osobiście, telefonicznie, przez internet: 

opsbardo@poczta. onet.pl

404. ząbkowicki Ciepłowody

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody 

tel. 74 810 35 62

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.00-15.00 

konsultacje psychologiczne

(każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 

10.30-13.00

osobiście, telefonicznie, przez internet:  

opscieplowody@wp.pl

preferowane wcześniejsze umówienie się 

na wizytę 

do psychologa przez OPS

405. ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka 22, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 tel. 74 817 30 51

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek 7.30-16.00;                                            

 wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, 

piątek 7.30-15.00

osobiście, telefoonicznie, przez internet: 

opskamieniec@poczta.onet.pl

406. ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od od 

Alkoholu i Narkotyków oraz dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie ul.Złotostocka 27                        57-230 

Kamieniec Ząbkowicki tel.729 057 839                                                   

 poradnictwo psychologiczne środa 14.00 - 17.00
osobiście, telefonicznie, przez internet: 

opskamieniec@poczta.onet.pl

407. ząbkowicki Stoszowice
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 92                      

tel. 74 816 45 24

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00

piątek 7.30-14.00

osobiśćie, telefonicznie, przez internet: 

ops@stoszowice.pl

408. ząbkowicki Stoszowice 

Punkt Konsultacyjny                                                       

   57-213 Stoszowice 92                                                                  

tel. 74 816 45 12, 74 816 45 24

poradnictwo psychologiczne: co pierwsza i trzecia środa miesiąca 15.30-17.30                                             

wsparcie terapeutyczne: co druga środa miesiąca 10.00-12.00

osobiście, telefonicznie, przez internet: 

opsstoszowice.pl



409. ząbkowicki Ząbkowice Śląskie

Ośrodek Pomocy Spolecznej 

Osiedle XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30 

osobiście, telefonicznie, przez internet: 

opszabk@poczta.onet.pl

410. ząbkowicki Ząbkowice Śląskie 

Centrum Terapeutyczne - Punkt Konsultacyjny 

ul. 1 Maja 15C, 57-200 Ząbkowice Śląskie

 tel. 74 815 24 41, kom. 605-079-189

konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy 

w rodzinie, bądź zagrożonych tym zjawiskiem oraz osób współuzależnionych: poniedziałek 

10.00-13.00    

konsultacje z specjalista ds. uzaleznień-każdy czwartek 13.30-16.30

grupa wsparcia dla osób doznających przemocy, zagrożonych przemocą, współuzależnionych 

- pierwszy  poniedziałek miesiąca 10.00-13.00                       

osobiście, telefonicznie

411. ząbkowicki Ziębice

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Wałowa 65, 57-220 Ziębice 

tel. 74 819 27 86

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

osobiście, telefonicznie, przez internet: 

mgops@mgopsziebice.pl

412. ząbkowicki Ziębice 

Punkt Konsultacyjny

 ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice                                     

tel. 748 19 19 86

Konsultacje specjalisty psychoterapii ds. uzależnień                                                                                        

pierwsze piątki miesiąca  14.00 - 20.00

osobiście, telefonicznie, przez internet: 

mgops@mgopsziebice.pl

413. ząbkowicki Ziębice 

Punkt Konsultacyjny - Gminne Centrum Pomocy

przy ziębickim Centrum Kultury

 ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice

tel. 74 819 19 86

 pierwsze cztery wtorki miesiąca: 8.30-13.30                                                                 

  poradnictwo psychologiczne: 

poniedziałek 13.30-16.30 

środa 14.30-19.30poradnictwo psychologiczne: 

poniedziałek 13.30-16.30 

środa 14.30-19.30

osobiście, telefonicznie, przez internet: 

mgops@mgopsziebice.pl

414. ząbkowicki Złoty Stok

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Mickiewicza 1, 57-250 Złoty Stok

tel. 74  817 52 88

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek-piątek 7.30-15.30 

osobićie, telefonicznie, przez internet: 

ops@zlotyops.pl 

415. ząbkowicki Złoty Stok 

Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemami 

Uzależnień i Członków ich Rodzin

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok                                                                                                                             

tel. 74 817 52 88 wew. 25

 poradnictwo psychologiczne:  w drugi i czwarty czwartek miesiąca od 10.00-14.00,

w każdy piątek  16.30-18.30, w każdą sobotę 10.00-12.00,                         

konsultant AA: 

wtorek 15.30-16.30,  czwartek 16.00-18.00,

specjalista terapii uzależnień: wtorek 10.30-14.30 

(3x w miesiącu) 

osobiście, telefonicznie, przez internet: 

ops@zlotyops.pl

416. zgorzelecki Zgorzelec-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bohaterów II AWP 8, 59-900 Zgorzelec

 tel. 75 776 15 05

poradnictwo rodzinne i socjalne, prawne 

 poniedziałek- piątek 7:30-15:30.                                                                                                                

  - Powiat zgorzelecki zawarł porozumienie z powiatem lubańskim i potrzebujący mieszkańcy powiatu 

zgorzeleckiego mają zapewnione miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Osrodku Wsparcia. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 2 

miejsca 

Ośrodek Wsparcia - 5 miejsc                                      

W zależności od potrzeb ilość miejsc 

może zostać zwiększona.

psycholog i prawnik po wcześniejszym 

umówieniu wizyty 

417. zgorzelecki Zgorzelec-powiat

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji 

Psychoaktywnych

 ul. Warszawska 37 A, 59-900 Zgorzelec

 tel. 75 775 87 00

psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych 

i ich rodzin, konsultacje lekarskie i prawne, program metadonowy, 

testy na obecność narkotyków: 

poniedziałek - piątek 8.00-15.00

nie nie

418. zgorzelecki Bogatynia

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej 

i Wsparcia Rodziny

ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14

59-920 Bogatynia

tel. 75 77 72 400

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:    

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30



419. zgorzelecki Bogatynia

Ośrodek Rozwiązywania Problemu Uzależnień

 i Pomocy Rodzinie

Wyczółkowskiego 42A, budynek Szkoły Podstawowej nr 3 -

wejście od strony patio

59-920 Bogatynia

tel. 75 77 72 449

konsultacje:

poniedziałek - czwartek 8.00-19.00                                                                                          

  piątek 8.00 - 16.00

dyżur psychologów, terapeutów, 

psychoterapetów, terapia EMDR (terapia osób z 

doświadczeniami traumatycznymi) prawnik po 

wcześniejszym umówieniu wizyty

420. zgorzelecki Bogatynia

Punkt konsultacyjno - informacyjny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14

59-920 Bogatynia (pok. nr 18)

tel. 75 77 72 449

konsultacje w rodzinie: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

421. zgorzelecki Zgorzelec
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgorzelcu, ul. 

Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec, 722 005 200
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

422. zgorzelecki Bogatynia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni, ul. 

Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia, tel. 75 7732125   

kom.514873284

poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

423. zgorzelecki Pieńsk

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie 

ul. Bolesławiecka 18, 59-930 Pieńsk

tel. 75 778 59 22, 798 303 298

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

424. zgorzelecki Pieńsk 

Punkt Pomocy Rodzinie

ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk

tel. 75 778 65 11, wew. 118

poradnictwo: 3 razy w miesiącu (wyłącznie poniedziałki)
Termin wizyt ustalany jest telefonicznie pod nr 

tel. 536 741 238

425. zgorzelecki Sulików - gmina wiejska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików

 tel. 75 778 73 30

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: poniedziałek, środa i czwartek 7.30-

15.30, 

wtorek 7.30-16.00, 

piątek 7.00-14.30 

426. zgorzelecki Węgliniec
MGOPS jest w trakcie przenosin - dane zostaną przesłane 

po zakończeniu procesu.

427. zgorzelecki Zawidów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

 tel. 75 778 84 10

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.15-15.15 

428. zgorzelecki Zawidów 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

 Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

 tel. 75 778 84 10 

poradnictwo terapeutyczne oraz motywowanie do podjęcia terapii w zakresie przeciwdziałania 

przemocy:

pierwsza i ostatnia środa miesiąca 15.15-17.15

429. zgorzelecki
Zgorzelec- gmina 

miejska

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od 

Alkoholu

 ul. Staszica 5, 59-900 Zgorzelec

 tel. 75 775 26 21, 571 334 666, 571 334 646

psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych 

i ich rodzin: poniedziałek - piątek 8:00-19:00 

konsultacje lekarskie - 1 x w tygodniu w czwartek

poradnictwo psychologiczne: 1 x w tygodniu we wtorek 

specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień przyjmują codziennie

nie nie
 W poradni obowiązuje rejestracja (codziennie w 

godzinach  funkcjonowania poradni).



430. zgorzelecki
Zgorzelec - gmina 

miejska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Traugutta 77B, 59-900 Zgorzelec

 tel. 75 775 69 11 oraz 75 775 26 34

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK:

 poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30,

wtorek 7.30-17.00

piątek 7.30-14.00

poradnictwo i wsparcie psychologiczne: wtorek 7.30-17.00

Z poradnictwa skorzystać może każdy 

mieszkaniec Gminy Miejskiej Zgorzelec 
Z poradnictwa mogą skorzystać osoby niepełnosprawne

Na wizytę u psychologa należy umawiać się 

telefonicznie w godzinach funkcjonowania 

Ośrodka.

431. zgorzelecki
Zgorzelec - gmina 

wiejska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

 tel. 75 775 26 67

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.30-15.30

poradnictwo psychologiczne i prawne: dostosowane do potrzeb indywidualnych - rejestracja u 

pracowników socjalnych

432. zgorzelecki
Zgorzelec - gmina 

miejska

Urząd Miasta Zgorzelec, 

ul. Domańskiego 7 pok. 8, 59-900 Zgorzelec

75 77 61 561 wew.2

nieodpłatna pomoc prawna:                                                               

 poniedziałek 8.15 - 12.15

wtorek 12.00 - 16.00

środa 8.00 - 12.00

czwartek 8.00 - 12.15

piątek 8.00 - 12.00

termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod 

nr.tel.: 75 77 61 561 wew.2 lub drogą mailową 

na adres: nppzgorzelec@powiat.zgorzelec.pl                                          

W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy 

(w tym świąt państwowych) punkty nie będą 

czynne.

433. złotoryjski Pielgrzymka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka

tel. 76 877 50 89

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - środa 7.30-15.30; 

czwartek: 7.30-17.00 

piątek: 7.30-14.00 (w okresie epidemii możliwa forma zdalna - telefonicznie)

W razie potrzeby zapewnienia 

schronienia osobom doznającym 

przemocy, ośrodek kieruje takie osoby 

do odpowiednich placówek poza gminą. 

pomoc dostępna dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz ruchowo.

434. złotoryjski Pielgrzymka 

Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych, 

Współuzależnionych i Ofiar Przemocy 

59-524 Pielgrzymka 109 F                         

 tel. 76 877 50 13

pomoc prawna, terapeutyczna, psychologiczna: po wcześniejszuym telefonicznym umówieniu wizyty

435. złotoryjski Świerzawa

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świerzawie

ul. Wolności 60, 59-540 Świerzawa 

tel. 75 713 52 25                                                                                                

www.mgopsswierzawa.naszops.pl,                                         

 e-mail: mgops@swierzawa.pl

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - środa 7.30-15.30, czwartek 8.00-16.00, 

piątek 7.30-15.30; pracownicy socjalni są w siedzibie Ośrodka 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.00 (w okresie epidemii możliwa forma zdalna - 

telefonicznie)

W razie potrzeby zapewnienia 

schronienia osobom doznającym 

przemocy, ośrodek kieruje takie osoby 

do odpowiednich placówek poza gminą. 

pomoc dostępna dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz ruchowo.

436. złotoryjski Świerzawa 
Punkt Konsultacyjny

ul. Jeleniogórska 47b, 59-540 Świerzawa

wsparcie i poradnictwo specjalisty psychoterapii uzależnień 

oraz przeciwdziałania przemocy:

poniedziałek: 15.30-17.00 (Centrum Kultury, sala widowiskowa)

i 17.00-19.00 (Centrum Profilaktyki)

437. złotoryjski Wojcieszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. B. Chrobrego 105, 59-550 Wojcieszów

tel. 75 751 18 66

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałki 7.00-16.00, wtorki - czwartki 7.00-15.00, piątki 7.00-14.00 (w okresie epidemii możliwa 

forma zdalna - telefonicznie)

W razie potrzeby zapewnienia 

schronienia osobom doznającym 

przemocy, ośrodek kieruje takie osoby 

do odpowiednich placówek poza gminą. 

pomoc dostępna dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz ruchowo.

438. złotoryjski Wojcieszów 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób

 z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin oraz Ofiar 

Przemocy

ul. B. Chrobrego 105, 59-550 Wojcieszów

 tel. 75 751 18 65

poradnictwo terapeuty uzależnień w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca od 13.00 - 15.00 

439. złotoryjski Zagrodno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Radziechów 80 , 59-516 Zagrodno

tel. 76 877 33 98

wsparcie i poradnictwo socjalne:

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30 (w okresie epidemii możliwa forma zdalna - telefonicznie)

W razie potrzeby zapewnienia 

schronienia osobom doznającym 

przemocy, ośrodek kieruje takie osoby 

do odpowiednich placówek poza gminą. 

pomoc dostępna dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz ruchowo.

440. złotoryjski Zagrodno 

Punkt Konsultacyjny

Zagrodno 56A, 59-516 Zagrodno

tel. 76  877 33 29

pomoc psychologiczna: pierwsze piątki miesiąca 

14.30-17.30



441. złotoryjski Złotoryja-gmina 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja

tel. 76 878 30 21

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: 

poniedziałek - piątek 7.00-15.00 (w okresie epidemii możliwa forma zdalna - telefonicznie)

W razie potrzeby zapewnienia 

schronienia osobom doznającym 

przemocy, ośrodek kieruje takie osoby 

do odpowiednich placówek poza gminą. 

osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dotrzeć 

do ośrodka pomocy specjalnym podjazdem (likwidacja 

barier architektoniczych)

442. złotoryjski Złotoryja-gmina 

Punkt Konsultacyjny

ul. Miła 4/2, 59-500 Złotoryja

tel. 76 878 87 17 

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

3 razy w miesiącu 8.00-10.00 oraz 14.00-16.00

dyżury ustalane i aktualizowane na stronie: 

www.zlotoryja.com.pl 

(zakładka GKRPA - Przemoc w rodzinie)

443. złotoryjski Złotoryja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Bolesława Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja;   

 tel. 76 878 34 29; fax. 76 878 32 65,           

 e-mail: mops@zlotoryja.pl

W siedzibie MOPS w  Złotoryi świadczone jest poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury 

NK; 

godziny otwarcia placówki: wtorki 8.00-16.00, 

pozostałe dni robocze 7.30-15.30;                    

Ponadto świadczona jest pomoc specjalistyczna:

    - Pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin ( w tym dzieci) z problemem alkoholowym oraz ofiar 

przemocy w rodzinie – usługi świadczy pedagog-terapeuta.

Pomoc terapeutyczna świadczona jest:

 kwiecień - lipiec 2022 roku i wrzesień- grudzień 2022 roku - pierwsza i druga środa miesiąca w godz. 

12.00-17.00

 - Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem uzależnień, ofiar i sprawców przemocy w 

rodzinie – usługi świadczy psycholog w okresie  kwiecień - lipiec 2022 r. i  wrzesień - grudzień 2022 r. - 

pierwsza i druga środa miesiąca w godzinach 15.30-18.30.

 - Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie – 

usługi świadczy terapeuta uzależnień. Punkt Konsultacyjny czynny jest w okresie  kwiecień - lipiec 2022 

roku i wrzesień - grudzień 2022 roku – pierwsza, druga i trzecia środa miesiąca w godz. 15.00-18.00

 - Dyżury i działania interwencyjno - wspierające dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i 

sprawców przemocy w rodzinie – dyżury prowadzone są przez pracownika socjalnego MOPS w okresie  

kwiecień - lipiec 2022 roku i wrzesień- grudzień 2022 roku – pierwsza i druga środa miesiąca w godz. 

15.30 – 18.30. (w okresie epidemii możliwa forma zdalna - telefonicznie)

Osoby doznające porzemocy są 

kierowane do Ośrodka interwencji 

kryzysowej, który na daną chwilę posiada 

wolne miejsce. Gmina nie ma zawartego 

porozumienia w tym zakresie.

Tut. Ośrodek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, 

przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek i winda 

dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Z osobami 

głuchymi i słabosłyszącymi komunikacja prowadzona jest 

w formie  pisania tekstu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Złotoryi jest możliwość komunikacji w języku 

ukraińskim.

444. złotoryjski Złotoryja-powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi 

(w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej), 

Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja; 

tel. 76 878 44 47, 

fax. 76 878 44 47, wew. 26,

 e-mail: pcprzlotoryja@wp.pl

poradnictwo socjalne, doradztwo i wsparcie w sytuacjach kryzysowych: 

od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00;

dyżur psychologa: poniedziałek 12.30-15.00 i 16.00-19.00, 

wtorek 8.00-12.00, środa 8:00-11:30 i 16.00-19.00,

piątek 16.30-19.30 (kontakt tel. 76 878 44 47, wew. 27); (w okresie epidemii możliwa forma zdalna - 

telefonicznie)

zapewnienie miejsc schronienia dla ofiar 

przemocy w rodzinie na podstawie 

porozumienia zawartego z PODNiPPP w 

Złotoryi

pomoc dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym 

głuchych i słabosłyszących

możliwość komunikacji w języku ukraińskim oraz 

angielskim


