
l.p. nazwa jednostki zakres poradnictwa adres i dane kontaktowe dni i godziny działalności kryteria dostępu do usługi rodzaj placówki

1.

Centrum Wsparcia dla 

Osób w Kryzysie 

poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w 

tym: 

 – prowadzenie działań terapeutycznych dla osób 

dotkniętych przemocą,

– udzielanie wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą i 

przeżywającym kryzysy,

– organizowanie pomocy pedagogicznej, 

psychologicznej, prawnej,

– informowanie o instytucjach i podmiotach 

świadczących pomoc długoterminową,

– prowadzenie działalności profilaktycznej, 

informacyjnej nakierowanej na pomoc najmłodszym: 

dzieciom i młodzieży,

– udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym 

kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych 

zmian,

– współpraca z placówkami pomagającymi w 

rozwiązywaniu problemowych sytuacji.

ul. B. Krzywoustego 1, pok. 127, 

84-300 Lębork

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

Pedagog – środa 16:00 – 20:00

Psycholog – wtorek 10:00 – 14:00, 

środa 15:00 – 20:00, czwartek 

10:00 – 15:00 osoby dotknięte przemocą i przeżywające kryzys publiczna

2.

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

w tym:

- prowadzenie rozmów interwencyjno – motywujących 

z osobami zgłaszanymi do komisji  w zakresie 

nadużywania alkoholu oraz stosowania przemocy w 

rodzinie;

- podejmowanie czynności zmierzających do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osób  uzależnionych 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa  odwykowego;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wyszyńskiego 3 (wejście od strony ul. 

Franciszkańskiej) pok. 123

84-300 Lębork

tel. + 48 59 86 34 753

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

od poniedziałku do piątku od 7.30 

do 15.30 osoby uzależnione oraz współuzalezione publiczna

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkanców powiatu lęborskiego



3.

Punktu Informacyjno – 

Konsultacyjnego dla 

Osób Doznających 

Przemocy w Rodzinie 

poradnictwo psychologiczno-socjalne

w tym: 

- działanie w środowisku lokalnym na rzecz ofiar 

przemocy,

- udzielanie informacji o możliwościach uzyskania 

wszechstronnej pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą,

- udzielanie pomocy w jak najlepszym wykorzystaniu 

dostępnych źródeł wsparcia zewnętrznego,

- wskazywanie osób, środowisk i instytucji, które 

mogą udzielić skutecznej pomocy ofiarom 

przemocy,kreowanie współpracy ze środowiskiem 

lokalnym a także praca ze sprawcami przemocy,

- zwiększanie świadomości osób uwikłanych w 

przemoc,

- obsługa telefonu zaufania i poradni on-line.

ul. Wyszyńskiego 3 (wejście od strony ul. 

Franciszkańskiej)

pok. 113 (parter)

tel. 0-59/8634-964

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich od poniedziałku do piątku od 7:00 

do 15:00 osoby dotknięte przemocą i przeżywające kryzys publiczna

4.

Klub Abstynenta 

"Odnowa" 

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

w tym:

- tworzenie warunków osobom uzależnionym 

możliwości spędzania wolnego czasu w atmosferze 

trzeźwości.

- organizowanie różnych form zajęć 

psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i 

poza medycznej pomocy w odpowiednich, 

zapewniających dyskrecję warunkach.

- współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia 

choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych.

- udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich 

rodzinom.

- nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy ze 

wspólnotami AA, AL-Anon

- współpraca z innymi stowarzyszeniami o tym samym 

profilu działania w kraju i zagranicą.

- nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi 

organami administracji państwowej, samorządowej, 

instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi i 

związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w 

realizacji celów naszego Klubu.

ul. Bolesława Krzywoustego 1, pok. 107 i 

130,

84-300 Lębork

e-mail: klub.abstynenta.odnowa@gmail.com

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

1. poniedziałek godz. 17.00, sala 

107, I piętro - spotkania grupy 

wsparcia dla osób uzależnionych

2. czwartek godz. 17.00, sala 107, 

I piętro - spotkania grupy 

psychoedukacyjnej dla osób 

uzależnionych

3. wtorek (2 razy w miesiącu) 

godz. 17.00, sala 107, I piętro - 

spotkania grupy wsparcia dla osób 

współuzależnionych

4. mitingi AA odbywają się w sali 

130, I piętro w:

- środy, soboty - godz. 17.00

- piątki - godz. 18.00

5. mitingi DDA odbywają się co 

drugi czwartek w sali 130 o godz. 

17.00 osoby uzależnione oraz współuzalezione od alkoholu

organizacja 

pożytku 

publicznego



5.

Lęborskie 

Stowarzyszenie 

Alternatywa dla 

Uzależnień

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzaleznieniowych

w tym:

działalność informatyczną, profilaktyczną jak również 

psychoedukacyjną wśród osób dorosłych, dzieci i 

młodzieży w zakresie następst używania substancji 

psychoaktywnych w tym używania alkoholu 

ul. Bolesława Krzywoustego 1/140

84-300 Lębork

tel. 666-069-134

konsultacje indywidualne tel. 668-118-412

specjalista terapii uzależnień tel. 535-027-

225

specjalista terapii uzależnień tel. 666-069-

134

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

zgodnie z harmonogramem 

publikowanym na stronie 

http://uzaleznieniealter.eu/ osoby uzależnione oraz współuzalezione

organizacja 

pożytku 

publicznego

6.

Pełnomocnik ds. Praw 

Pacjenta

poradnictwo w zakresie praw pacjenta

w tym:

- czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPS 

ZOZ w Lęborku,

- przyjmowanie skarg i pochwał od pacjentów 

dotyczących przestrzegania praw pacjenta,

- podejmowanie działań interwencyjnych.

ul. Węgrzynowicza

84-300 Lębork

w gabinecie psychologa ( 4 piętro w 

głównym budynku szpitalnym, pokój numer 

7)

(59) 86 35 786

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 9.00 w 

gabinecie psychologa ( 4 piętro w 

głównym budynku szpitalnym, 

pokój numer 7)

pacjenci Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku publiczna



7.

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie w tym:

- przekazanie wiedzy dotyczącej m.in. zjawiska 

przemocy, równości płci oraz mitów i faktów na ten 

temat, sposobów rozładowywania agresji, właściwej 

komunikacji interpersonalnej, wpływu alkoholu i 

innych środków odurzających na życie rodzinne, 

wpływu przemocy na zachowanie i psychikę dzieci, 

ochrony osób słabszych,

- praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjne 

doświadczenia osobiste (zmierzające do zmiany 

postaw i zachowań związanych z przemocą oraz 

rozwijających umiejętności samokontroli i 

konstruktywnego współżycia).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

tel./fax+48 59 86 28 106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

od poniedziałku do piątku od 7.30 

do 15.30

1)osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia 

wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd 

warunkowo zawiesił wykonanie kary, 

zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach 

korekcyjno-edukacyjnych;

2) osoby stosujące przemoc w rodzinie, które 

uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu 

lub narkotyków, lub innych środków odurzających, 

substancji psychotropowych albo środków zastępczych, 

dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne 

mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

3) osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają 

się do uczestnictwa w programie korekcyjno - 

edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, 

policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej 

oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby które z 

własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje 

zachowanie). publiczna

8.

Poradnia Małżeńska i 

Rodzinna

przy Sanktuarium i 

Parafii pw. Św. Jakuba 

Apostoła:

poradnictwo rodzinne, w tym:

- poradnictwo w zakresie odnowienia małżeństwa;

- poradnictwo dla ojców poradnictwo dla matek;

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

z dziećmi (różne przedziały wiekowe);

- pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych 

między rodzicami a dziećmi;

- poradnictwo dla mężczyzn;poradnictwo dla kobiet;

- konsultacje w zakresie wyborów przyszłego 

męża/żony;

- mediacje spraw małżeńskich i rodzinnych.

sali na II p. w domu parafialnym przy 

kościele św. Jakuba 

ul. Basztowej 8

84-300 Lębork

od godz.16.00 do godz.19.00

Tel.+ 48 516 092 271

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

we wtorki

od godz.16.00 do godz.19.00 parafianie publiczna

9.

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Lęborku poradnictwo prawne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

tel./fax 0-59 86 28 106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

środa od 11:00-13:00

osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby 

niepełnosprawne z terenu powiatu lęborskiego publiczna



10.

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Lęborku poradnictwo psychologiczne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

tel./fax 0-59 86 28 106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich środę od 15:00-17:00 w ramach interwencji kryzysowej osoby korzystające z pomocy społecznej,z terenu powiatu lęborskiegopubliczna

11.

Powiatowy Urząd 

Pracy w Lęborku

poradnictwo zawodowe w tym:

- pomoc w wyborze lub zmianie zawodu,

- pomoc w zaplanowaniu kariery zawodowej,

- pomoc w uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych,

- pomoc w określeniu swoich kompetencji i 

zainteresowań,

- pomoc w zaplanowaniu rozwoju zawodowego. 

Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego 

kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą 

pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego 

albo internetowego.

W ramach usługi poradnictwa zawodowego 

pracownicy urzędu prowadzą również grupowe 

spotkania w formie warsztatów z osobami 

potrzebującymi pomocy. 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Gdańska 35

84-300 Lębork

tel. 59 8623 728, 59 8623 744

gdle@praca.gov.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

od poniedziałku do piątku od 7.30 

do 13.30

osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, 

osoby niezarejestrowane oraz pracodawcy i ich 

pracownicy publiczna

12.

Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów

poradnictwo konsumenckie w tym:

- zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa 

i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

- wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz 

wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się 

postępowania w sprawach o ochronę konsumentów,

- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany 

przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony 

interesów konsumentów,

- prowadzenie edukacji konsumenckiej,

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach 

ochrony praw i interesów konsumentów,

Starostwo Powiatowe w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

tel. 59 862 88 41, 59 863 28 19,  

prklebork@op.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

 poniedziałek: od godz. 8:30 do 

16:30

czwartek: od godziny 14:30 do 

16:30

piątek: od godziny 8:30 do 16:30

konsumenci - osoby fizyczne dokonujące z 

przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową. publiczna



13.

Stowarzyszenie na 

Rzecz Przeciwdziałania 

Przemocy „SZANSA” w 

Lęborku

poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne w 

tym:

- organizowanie pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej, prawnej i terapeutycznej;

- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i 

wykładów;

- prowadzenie działań profilaktycznych;

- wymiana informacji i doświadczeń między osobami 

zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy, pomoc 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem, instytucjami 

i organizacjami.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,

84-300 Lębork

tel. nr 0-59/8634-964

pok. 113(parter)

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich osoby pokrzywdzone przestępstwem publiczna

14.

NZOZ Lekarska 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego

Poradnia Leczenia 

Uzależnień

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

w tym:

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia/leczenia uzależnień

Al. Wolności 40 A

84-300 Lębork

59 862 34 44

poradniapzp@wp.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

rejestracja poniedziałek - piątek od 

godz. 7.30 do 13.00 osoby uzależnione oraz współuzalezione publiczna

15.

Punkt Konsultacyjno-

Informacyjny ds. 

Pomocy 

Psychologicznej i 

Interwencji Kryzysowej

poradnictwo psychologiczne, rodzinne w tym:

- ochrona przed przemocą i wspierania rodziny w 

pełnieniu jej funkcji;

- profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie 

rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji,

- zapobieganie powstawaniu prób

Urząd Miejski w Łebie

ul. Kościuszki 90

84-360 Łeba

tel. 598 662 000

e-mail: pk_leba@onet.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich środa, godz. 16:00–19:00

rodziny dysfunkcjonalne, w których występują 

problemy alkoholowe publiczna

16.

Punkt konsultacyjno - 

informacyjny dla ofiar 

przemocy

poradnictwo psychologiczne w tym:

- udzielanie wsparcia indywidualnego, 

- diagnozowanie problemu przemocy

Urząd Miejski w Łebie

ul. Kościuszki 90

84-360 Łeba

tel. 598 662 000

e-mail: pk_leba@onet.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich środa, godz. 15:00–19:00 osoby doświadczające przemocy publiczna



Punkt porad prawnych 

przy Komisji ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych poradnictwo prawne 

Urząd Miejski w Łebie

ul. Kościuszki 90

84-360 Łeba

tel. 598 662 000

e-mail: pk_leba@onet.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich czwartek, godz. 18:00–20:00 osoby dotknięte problemem alkoholowym i ich rodziny,

17.

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

w tym:

- prowadzenie rozmów interwencyjno – motywujących 

z osobami zgłaszanymi do komisji  w zakresie 

nadużywania alkoholu oraz stosowania przemocy w 

rodzinie;

- podejmowanie czynności zmierzających do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osób  uzależnionych 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa  odwykowego;

Urząd Miejski w Łebie

ul. Kościuszki 90

84-360 Łeba

tel. 598 662 000

e-mail: pk_leba@onet.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich poniedziałek, godz. 17:00–19:00 osoby dotknięte problemem alkoholowym i ich rodziny, publiczna

18.

Grupa Wsparcia dla 

osób uzależnionych 

przy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych,

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

w tym:

-udzielanie indywidualnych porad terapeutycznych 

osobom nadużywającym, uzależnionym i 

współuzależnionym od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych, 

Urząd Miejski w Łebie

ul. Kościuszki 90

84-360 Łeba

tel. 598 662 000

e-mail: pk_leba@onet.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

wtorek, godz. 17:00–19:00

potkania indywidualne dla osób 

uzależnionych (czwartek, godz. 

15:00–17:00) osoby dotknięte problemem alkoholowym i ich rodziny, publiczna



19.

Urząd Gminy 

w Cewicach poradnictwo prawne 

Urząd Gminy w Cewicach 

ul. Wincentego Witosa 16

84-312 Cewice

tel: (+ 48 59 861 34 60, 861 34 61

 e-mail: sekretariat@cewice.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich 

w poniedziałki w godzinach: 7:30 - 

16.30

w dniach wtorek-czwartek 7.30-

15.30

w piątki 7:30 - 14:30

mieszkańcy gminy Cewice publiczna

20.

Gmina Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

w tym:

- prowadzenie rozmów interwencyjno – motywujących 

z osobami zgłaszanymi do komisji  w zakresie 

nadużywania alkoholu oraz stosowania przemocy w 

rodzinie;

- podejmowanie czynności zmierzających do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osób  uzależnionych 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa  odwykowego;

Urząd Gminy w Cewicach 

ul. Wincentego Witosa 16

84-312 Cewice

tel: (+ 48 59 861 34 60, 861 34 61

 e-mail: sekretariat@cewice.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich 

w poniedziałki w godzinach: 7:30 - 

16.30

w dniach wtorek-czwartek 7.30-

15.30

w piątki 7:30 - 14:30

osoby dotknięte problemem alkoholowym i ich rodziny, publiczna



21.

Pełnomocnik do spraw 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdzialania 

narkomanii

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

przeciwdziałania

uzależnieniom, w tym:

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu

Gminnego Programu Profilaktyki

terenie Gminy Cewice oraz

terenie Gminy Cewice.

ramach w/w Programów.

i narkomanii na terenie

fizycznymi działającymi

alkoholowych oraz

ogólnopolskich i regionalnych

profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Urząd Gminy w Cewicach 

ul. Wincentego Witosa 16

84-312 Cewice

tel: (+ 48 59 861 34 60, 861 34 61

 e-mail: sekretariat@cewice.pl 

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

w poniedziałki w godzinach: 7:30 - 

16.30

w dniach wtorek-czwartek 7.30-

15.30

w piątki 7:30 - 14:30

osoby dotknięte problemem alkoholowym i ich rodziny, publiczna

22.

Gminy Zespół 

Interdycyplinarny ds. 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie

poradnictwo psychologiczno-socjalne w tym:

- pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym 

oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu 

problemów.

- inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w 

chwili zaistnienia problemu.

- współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu 

problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

- prowadzenie kampanii edukacyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Cewicach

Osiedle Na Wzgórzu 35

84-312 Cewice

tel +48 59 861 14 67

e- mail: sekretariat@ops.cewice.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

od poniedziałku do czwartku od  

09:00 do 15:00

w piątek 09:00 do 14:00 osoby dotknięte przemocą i przeżywające kryzys publiczna



23.

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

poradnictwo psychologiczne 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Cewicach

Osiedle Na Wzgórzu 35

84-312 Cewice

tel +48 59 861 14 67

e- mail: sekretariat@ops.cewice.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

od poniedziałku do czwartku od  

09:00 do 15:00

w piątek 09:00 do 14:01 mieszkańcy potrzebujący wsparcia psychologicznego publiczna

24.

Gminy Zespół 

Interdycyplinarny ds. 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie

poradnictwo psychologiczno-socjalne w tym:

- pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym 

oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu 

problemów.

- inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w 

chwili zaistnienia problemu.

- współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu 

problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

- inicjowanie interwencji w środowisku dotknietym 

przemocą.

- przeprowadzanie konsultacji indywidualnych 

przypadków, pomoc w diagnozie, budowanie planu 

pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

tel +48 510 950 739

e- mail: gopsnwl@wp.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

od poniedziałku do piątku   07:00 

do 15:00

osoby dotknięte przemocą i przeżywające kryzys publiczna

25.

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

w tym:

- prowadzenie postępowania przygotowawczego w 

sprawach o nałożenie obowiązku leczenia 

odwykowego, kierowanie do biegłych sądowych, oraz 

kierowanie wniosków do Sądu (opłata opinii biegłych, 

koszty sądowe), 

- wspieranie procedury ,,Niebieskie Karty”.

- udzielenie rodzinom, w których występują problemy 

uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

  ul. Grunwaldzka 24

  84-351 Nowa Wieś lęborska

   tel +48 59 861 24 28

e- mail: ugnwl@nwl.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

w poniedziałki w godzinach: 7:30 - 

16.00

w dniach wtorek-czwartek 7.30-

15.30

w piątki 7:30 - 15:00 osoby dotknięte problemem alkoholowym i ich rodziny, publiczna



26.

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

w tym:

- podejmowanie działań mających na celu zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych współuzależnionych.

- udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich 

rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- kierowanie na leczenie odwykowe 

 Urząd Gminy w Wicku , 

ul. Słupska 9,

84-352 Wicko.

tel +48 59 861-11-82

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

każdy ostatni poniedziałek miesiąca 

– godzina 15.30 osoby dotknięte problemem alkoholowym i ich rodziny, publiczna

27.

Gminny Punkt 

Konsultacyjny 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień 

poradnictwo w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

w tym:

- terapia uzaleznień,

- pomoc prawna,

- pomoc psychologiczna

budynek pawilonu sportowego 

w Charbrowie – „Centrum Profilaktyki 

Uzależnień i Otyłości Erna Fitness”

tel. +48 59 861-11-19

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

specjalista terapii uzależnień – w 

pierwszą i ostatnią środę miesiąca 

w godz. 15.30- 17.00

pomoc prawna – pierwszy

 i ostatni wtorek miesiąca 

w godz. 16.00-17.00

psycholog – w pierwszą

 i trzecią środę miesiąca 

w godz. 15.30-17.30.

osoby dotknięte problemem alkoholowym i ich rodziny, publiczna

28.

Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

poradnictwo psychologiczno-socjalne w tym:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 

przemocą w rodzinie,

-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach 

i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 

lokalnym

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wicku

ul. Radosna 9

84-352 Wicko

tel. +48 59 861 11 19,     

 ops.wicko@poczta.onet.pl

lokal z dogodnym dostepem dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

od poniedziałku do piątku   07:00 

do 15:00

osoby dotknięte przemocą i przeżywające kryzys publiczna


