Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego z terenu powiatu gryfińskiego*

*publiczna, niepubliczna działająca na zlecenie oraz jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

L.P.

Nazwa poradni,
komisji, zespołu,
itp.

Zakres udzielanych porad

Nazwa
poradni,
komisji,
zespołu itp.
realizująceg
o
poradnictwo
specjalistycz
ne

Rodzaj
placówki*

Adres poradni,
zespołu, komisji
itp.

Numer
telefonu,
fax, e-mail

Strona internetowa

Dni i godziny działalności poradni,
zespołu, komisji, itp.

Kryterium dostępu do usługi

Sposób
umawiania
się na wizyty

PORADNICTWO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
1.

Punkt Doradztwa i
Konsultacji

-udzielanie informacji o
dyżurach specjalistów
zatrudnionych w punkcie,
-udzielanie informacji o
ośrodkach leczenia uzależnień
-udzielanie informacji o
miejscach, gdzie można uzyskać
pomoc,
-przyjmowanie wniosków o
leczenie odwykowe

Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Gryfinie

publiczna

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

(91)
404-55-10
(91)
416-25-27

www.ops.gryfino.pl

Codziennie w godzinach od 7.30 do
15.30

Bez ograniczeń

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

2.

Dział pracy socjalnej

Poradnictwo w zakresie pomocy
społecznej w ramach zadań
statutowych

Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Chojnie

publiczna

ul. Jagiellońska 2
74-500 Chojna

(91)
414-29-71

www.opschojna.pl

Pon.-pt 7.15-15.15

Zamieszkiwanie na terenie gminy
Chojna

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

3.

Punkt Doradztwa i
Konsultacji

Poradnictwo w zakresie pomocy
społecznej w ramach zadań
statutowych

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Baniach

publiczna

ul. Skośna 6
74-110 Banie

(91)
416-63-24

www.bip.gops.banie.pl

Codziennie w godzinach od 7.00 do
15.00

Zamieszkiwanie na terenie gminy
Banie

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

Ustawa o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004r.

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

Bez ograniczeń

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

PORADNICTWO RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE
4.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

Prawne, mediacje,
psychologiczne

Powiatowe
Centrum
pomocy
Rodzinie

publiczna

ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

(91)
404-55-04
(91)
416-20-17

http://www.pcpr-gryfino.pl

5.

Konsultacje z
zakresu terapii
rodzinnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Gryfinie

Specjalista z
zakresu
terapii
rodzinnej

publiczna

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

(91)
404-55-10
(91)
416-25-27

www.ops.gryfino.pl

Codziennie w godzinach od 7.30 do
15.30
Psychologiczne:
Poniedziałki w godz. 15.00-17.00
Mediator:
Poniedziałki w godz. 15.30-17.00
Pierwsze cztery środy miesiąca

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE
6.

Urząd Gminy Banie

Porady psychologiczne

Urząd Gminy
Banie

Urząd
Gminy
Banie

ul. Skośna 6
74-110 Banie

(91)
416-63-24,
662-296-079

www.bip.gops.banie.pl

Codziennie w godzinach od 7.00 do
15.00

Zamieszkiwanie na terenie gminy
Banie

7.

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Gryfinie

- doradztwo zawodowe
- pomoc psychologicznopedagogiczna dla uczniów,
rodziców, nauczycieli
- pomoc rodzicom i
nauczycielom w rozpoznawaniu
i rozwijaniu indywidualnych
potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych
oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych dzieci i
młodzieży
- pomoc rodzicom w
rozwiązywaniu problemów
edukacyjnych
i wychowawczych
- Podejmowanie działań z
zakresu profilaktyki uzależnień i
innych problemów dzieci i
młodzieży.
- Prowadzenie edukacji
dotyczącej ochrony zdrowia
psychicznego
wśród dzieci i młodzieży,
rodziców
i nauczycieli.
j.w.

Poradnia
Psychologicz
noPedagogiczn
a w Gryfinie

publiczna

ul. Łużycka 91,
74-100 Gryfino

tel, fax - 91
4162737,
email:
gryfino@pp
pgryfino.pl

https://pppgryfino.pl

Sekretariat:
poniedziałek 7.30.-16.00.
wtorek, środa, czwartek 7.30.15.30
piątek 7.30-15.00.
Godziny pracy specjalistów:
poniedziałek, wtorek, czwartek
8.00.-18.00.
środa 8.00.-12.00. piątek 8.00.14.00

Z oferty poradni mogą korzystać:
1. Dzieci i młodzież (ze szkół i
placówek mających siedzibę na
terenie powiatu gryfińskiego)od
urodzenia do ukończenia edukacji
na poziomie szkoły
ponadpodstawowej ze
2.Rodzice, prawni opiekunowie
dzieci i młodzieży (ze szkół i
placówek mających siedzibę na
terenie powiatu gryfińskiego)od
urodzenia do ukończenia edukacji
na poziomie szkoły
ponadpodstawowej.
3. Nauczyciele, wychowawcy,
specjaliści zatrudnieni w szkołach i
placówkach oświatowych mających
siedzibę na terenie powiatu
gryfińskiego.
4. Instytucje, stowarzyszenia,
organizacje działające na rzecz
dzieci i młodzieży oraz rodziny.

8.

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Gryfinie- Filia w
Chojnie

Dyżury specjalistów:
1. Psychologów
poniedziałek
15.00.-16.00
wtorek 16.00.-18.00.
czwartek 16.00.-18.00.
piątek 12.00.-14.00.
2. Pedagoga
poniedziałek
15.00.-16.00
3. Logopedy wtorek 12.00.-13.00.
4. Doradcy zawodowego
czwartek 12.00.-13.00.
Poradnia
Psychologicz
noPedagogiczn
a w GryfinieFilia w
Chojnie

publiczna

ul. Dworcowa 1,
74-500 Chojna

Tel, fax
914312829,
914312802

j.w.

Sekretariat:
poniedziałek -piątek 7.15.-15.15.
Godziny pracy specjalistów:
poniedziałek, środa 8.00.-18.00.
wtorek 8.00.-12.00.
czwartek, piątek
8.00.-14.00
Dyżury specjalistów:
1. Psychologów
poniedziałek
16.00.-18.00
czwartek 13.00.-15.00.
2. Pedagoga
poniedziałek
15.00.-16.00
3. Logopedy
środa 17.00.-18.00.
4. Doradcy zawodowego
czwartek 11.00.-12.00.

j.w.

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy
Pisemnie –
zgłoszenie
lub wniosek

Pisemnie –
zgłoszenie
lub wniosek

W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ W TYM NARKOTYKÓW
Specjalista ds.
uzależnień od
narkotyków

-konsultacje w działaniach
interwencyjno- wspierających
dla osób uzależnionych od
narkotyków i ich rodzin

Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Gryfinie

publiczna

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

(91)
404-55-10
(91)
416-25-27

Poradnia leczenia
Uzależnień

Prowadzenie indywidualnej lub
grupowej psychoterapii dla
osób uzależnionych od alkoholu

Przychodnia
„Intermed”

niepubliczn
a

ul. Niepodległości
28
74-100 Gryfino

(91)
852-19-65

Poradnia leczenia
Uzależnień

Prowadzenie psychoterapii
indywidualnej i grupowej dla
osób z syndromem Dorosłych
Dzieci Alkoholików
Prowadzenie psychoterapii
indywidualnej i grupowej dla
osób współuzależnionych

Przychodnia
„Intermed”

niepubliczn
a

ul. Niepodległości
28
74-100 Gryfino

Przychodnia
„Intermed”

niepubliczn
a

- przyjmowanie wniosków o
skierowanie na leczenie
odwykowe
-udzielanie informacji o
ośrodkach leczenia uzależnień
-kierowanie na terapię
Działania interwencyjnowspierające dla osób i rodzin
borykających się z problemem
alkoholowym i środkami
odurzającyimi

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Punkt
konsultacyjn
y przy
Urzędzie
Miejskim w
Moryniu
-

Poradnia leczenia
Uzależnień
Gminna Komisja
Rozwiązywania
problemów
alkoholowych
Punkt terapii
uzależnień

Gminny Punkt
InformacyjnoKonsultacyjny

Pomoc psychologicznadla osób
uzależnionych i członków ich
rodzin

Gminny Punkt
Leczenia Uzależnień

Pomoc psychiatryczna dla osób
uzależnionych

-

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Na wniosek do podjęcia leczenia
odwykowego

-

Pierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca w godz. 16.30-18.30

Bez ograniczeń

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

http://www.nzozintermed.pl

Poniedziałek:
8.00-12.00
Wtorek:
16.00-20.00
Środa:
8.00-10.00
Czwartek:
16.00-20.00

Bez ograniczeń

osobiście

(91)
852-19-65

http://www.nzozintermed.pl

Czwartek: 9.00-16.00

Bez ograniczeń

osobiście

ul. Niepodległości
28
74-100 Gryfino

(91)
852-19-65

http://www.nzozintermed.pl

Drugi i czwarty wtorek miesiąca w
godz. 8.00-14.00

Bez ograniczeń

osobiście

publiczna

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

(91)
404-55-10
(91)
416-25-27

www.ops.gryfino.pl

Codziennie w godz. 7.30-15.30

Bez ograniczeń

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

Umowa
zlecenie

Urząd Miejski w
Moryniu
Plac Wolności 1,
74-503 Moryń

(91)
466-79-50
um@moryn.
pl

-

Co druga środa miesiąca w godz.
15.00-18.00

Osoby i rodziny wymagające
wsparcia

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

Psycholog
przyjmując
y w ramach
zlecenia
Psychiatra
przyjmując
y
pacjentów
ramach
zlecenia
Gminna
Komisja
Rozwiązyw
ania
Problemów
Alkoholow
ych w
Baniach

ul. Jagiellońska 2
74-500 Chojna

664-703-912

-

Każdy poniedziałek od 15.00 do
18.00

Bez ograniczeń

-

ul. Kościuszki 5
74-500 Chojna

608-638-934

-

Trzy pierwsze poniedziałki miesiąca
w godz. 11.00-15.00

Bez ograniczeń

-

ul. Skośna 6
74-110 Banie

(91)
416-63-24

www.bip.gops.banie.pl

Codziennie w godzinach od 7.00 do
15.00

Dla mieszkańców Gminy Banie

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

662-296-079

www.ops.gryfino.pl

W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Gminny Zespół
interdyscyplinarny

Procedura „Niebieskiej Karty”

-

Punkt Terapii
Uzależnień

Działania interwencyjnowspierające dla osób
doznających przemocy w
rodzinie i sprawców przemocy

Specjalista ds.
przemocy w
rodzinie

Konsultacje w działaniach
interwencyjno- wspierających
dla osób doznających przemocy
oraz stosujących przemoc w
rodzinie
-realizowanie procedury
Niebieska Karta
-udzielanie informacji o
ośrodkach wsparcia dla ofiar
przemocy

Punkt
konsultacyjn
y przy
Urzędzie
Miejskim w
Moryniu
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Gminny
Zespół
interdyscyp
linarny
Umowazlecenie

ul. Skośna 6
74-110 Banie
Urząd Miejski w
Moryniu
Plac Wolności 1,
74-503 Moryń

(91)
416-63-24
662-296079
(91)
466-79-50
um@moryn.
pl

www.bip.gops.banie.pl

Codziennie w godzinach od 7.00 do
15.00

Procedura „Niebieskiej Karty”

Procedura
„Niebieskiej
Karty”

-

Co druga środa miesiąca 15.0018.00

Osoby i rodziny wymagające
wsparcia

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

publiczna

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

(91)
404-55-10
(91)
416-25-27

www.ops.gryfino.pl

Pierwsze cztery czwartki miesiąca
w godzinach od 16.00 do 18.00

Bez ograniczeń

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

publiczna

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

(91)
404-55-10
(91)
416-25-27

www.ops.gryfino.pl

Poniedziałek w godzinach 8.0016.00
Wtorek- piątek 7.30-15.30

Bez ograniczeń

Osobiście lub
telefonicznie
w godzinach
pracy

Poniedziałek- piątek
7.30-15.30

Bez ograniczeń

Bez potrzeby
umawiania
się na wizyty

Z ZAKRESU PRAW KONSUMENTÓW
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Prawa konsumentów

Powiatowy
Rzecznik
Konsumentó
w

publiczna

ul. 11 Listopada
16d
74-101 Gryfino

(91) 404
5000

ul. Dworcowa 1
74-500 Chojna

(91)
351-67-17

www.bip.gryfino.powiat.pl

Czwartek: 10.00-15.00

