
Jednostki udzielające specjalistycznego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy
na terenie województwa dolnośląskiego

Lp. Powiat Gmina

Nazwa jednostki,
adres,

dane kontaktowe:
nr telefonu, adres e-mail

Oferta wsparcia:
- pomoc psychologiczna;

- psychoterapia;
- interwencja kryzysowa;
- poradnictwo prawne;

- inne (jakie)

Dla kogo:
- dzieci;

- młodzież;
- dorośli

Dni i godziny przyjęć: Forma kontaktu:
- stacjonarnie;

- on-line

Pomoc w języku:
(tak/nie)

Uwagi 

polskim ukraińskim rosyjskim angielskim

1 bolesławiecki  Bolesławiec

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu;
Ośrodek Intrewnecji Kryzysowej,

Al. Tysiąclecia 32 d/2,
59-700 Bolesławiec;

zapisy pod nr telefonu:
75 612 17 83-84,

e-mail: centrum@pcpr.boleslawiec.pl

pomoc psychologiczna dorośli, dzieci,
młodzież czw: 12.00 - 20.00 stacjonarnie tak nie nie nie

2 bolesławiecki  Bolesławiec 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu; Nieodpłatna
Pomoc Prawna,

Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa
Powiatowego w Bolesławcu,

ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4 ;
 Zapisy pod nr telefonu:
 75 612 17 19, e-mail:

k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl,
a.guzik@powiatboleslawiecki.pl

poradnictwo prawne dorośli pon: 11.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie tak

3 bolesławiecki  Bolesławiec 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu; Nieodpłatna
Pomoc Prawna,

Punkt w Bolesławcu - siedziba Powiatowego Urzędu
Pracy,

ul. Obrońców Helu 10;
Zapisy pod nr telefonu:

 75 612 17 19, k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl,
a.guzik@powiatboleslawiecki.pl

poradnictwo prawne dorośli pon :  7.00 - 11.00 stacjonarnie tak nie nie tak

4 bolesławiecki  Bolesławiec 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Bolesławcu,                   Al.. Tysiąclecia
30, Punkt Zgłoszeniowo -Koordynacyjny dla osób

doświadczających kryzysu psychicznego, zapisy pod
nr tel. 571 306 363,

sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl

poradnictwo
psychologiczne,
psychiatryczne

dorośli pon. - pt: 8.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie tak



5 bolesławiecki  Bolesławiec 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Bolesławcu,

 Al.. Tysiąclecia 30, Ośrodek Środowiskowej Opieki
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i

Młodzieży,
zapisy pod nr tel.

571 306 463, sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl

poradnictwo
psychologiczne,
psychoterapia

dzieci pn. - pt:  8.00 - 15.00
stacjonarnie,

wizyty w
środowisku

tak nie nie nie

6 bolesławiecki  Bolesławiec 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób

Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w
Bolesławcu przy Al. Wojska Polskiego 6/76,

sekretariat@mops.boleslawiec.pl

poradnictwo psychologiczne
(kontakt tel. 604759982) dorośli, dzieci pn. 16.00 - 17.00 stacjonarnie tak nie nie tak 

poradnictwo pedagogiczne,
socjoterapia

(kontakt tel. 503458832)
dorośli, dzieci wt. 17.30 - 19.30 stacjonarnie tak nie nie nie

psychoterapia
(kontakt tel. 601921449) dorośli, dzieci śr. 13.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo psychologiczne
(kontakt tel. 506019848) dorośli, dzieci pn: 17.00 - 19.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo pedagogiczne
(kontakt tel. 502451280) dorośli, dzieci śr: 10.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie

7 bolesławiecki  Osiecznica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy,
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica tel. 75 731 25 11

opsosiecznica@poczta.onet.pl

pomoc psychologiczna,
pomoc prawna,

pomoc pedagogiczna

dorośli,
młodzież, dzieci

pomoc prawna:
wt, czw:  (godziny ustalane
indywidualnie, w zależności

od potrzeb)
pomoc psychologiczna:
(dni i godziny ustalane

indywidualnie,
w zależności od potrzeb,

pomoc pedagogiczna:
(dla dzieci w wieku szkolnym

- szkoły podstawowe na
terenie gminy Osiecznica)

stacjonarnie tak nie nie nie

8 bolesławiecki  Gromadka Gminny Ośrodek Zdrowia w Gromadce ul. Szkolna
18a, 59-706 Gromadka pomoc psychologiczna dorośli, dzieci,

młodzież czw:  17.00 - 19.00 stacjonarnie tak nie nie nie

9 dzierżoniowski Gmina Dzierżoniów
Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1; Adam

Mazur, nr. tel. 509 603 863; 503 047 587,
kryzys@ug.dzierzoniow.pl;

poradnictwo prawne dorośli wt: 12.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie nie nie

10 dzierżoniowski Piława Górna
Urząd Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, tel.

74/8323664 (tel. do Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie)

poradnictwo prawne dorośli wt: 12.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie nie nie

11 dzierżoniowski Piława Górna
Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej, ul. Kościuszki

1, tel. 748371381,
e-mail sekretariat@spp.edu.pl

pomoc psychologiczna dzieci i młodzież

pon: 8.00 - 12.00
wt: 9.00 - 16.00
śr: 10.30 - 13.30
czw: 8.00 - 11.30
pt: 9.30 - 13.30

stacjonarnie tak nie nie nie

12 dzierżoniowski Pieszyce

Centrum Usług Społecznych, ul. Kopernika 120,
Agnieszka Koźmińska, nr. tel. 74 836 52 45,

504 676 161, cus@pieszyce.pl;
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach,
ul. Ogrodowa 23, nr. tel. 74/836 52 20

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież
 i dorośli po umówieniu wizyty stacjonarnie,

mobilnie tak tak nie nie

poradnictwo prawne dorośli po umówieniu wizyty stacjonarnie tak tak nie nie



13 dzierżoniowski Niemcza
Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10;

Robert Woźnicki, nr. tel. 74 8376996, 609 761 903,
rwoznicki@um.niemcza.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli wt:14.30 - 17.30 stacjonarnie tak nie nie nie

psychoterapia dzieci, młodzież,
dorośli wt:14.30 - 17.30 stacjonarnie tak nie nie nie

tłumacz wolontariusz dzieci, młodzież,
dorośli w miarę potrzeb stacjonarnie tak tak nie nie

poradnictwo prawne  dorośli pt: 12.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie nie nie

14 dzierżoniowski Dzierżoniów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony
Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1;

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Dzierżoniowie, ul.
Pocztowa 14a; nr. tel. 724 061 615; 725 050 984;

74/8339896

pomoc psychologiczna,
pomoc prawna, wsparcie
w zakresie notarialnym,

pomoc w zakresie
zatrudnienia, pomoc
rzeczowa, wsparcie

psychoterapeuty, pedagoga,
stomatologiczne, pomoc
w organizacji środków
medycznych i leków

dzieci, młodzież,
dorośli

pn - pt: 7.30 - 15.30
w razie potrzeby

stacjonarnie, on-
line tak tak tak tak

15 głogowski Jerzmanowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli
ostatnia środa miesiąca

od 13.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie nie nie

16 głogowski Żukowice Gminny Ośeodek Pomocy Społecznej
w Żukowicach z/s w Nielubi

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

termin i godziny po
wcześniejszym

umówieniu terminu

stacjonarnie lub na
terenie Głogowa tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli
termini igodziny po

wcześniejszym
umówieniu terminu

stacjonarnie tak nie nie nie

17 głogowski Pęcław Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
w Pęcławiu , tel. 76 8317 126

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

II i IV wtorek miesiąca,
16.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

terapia uzależnień dorośli I i III środa miesiąca,
15.00 - 17.00 stacjonarnie tak nie nie tak

18 głogowski Kotla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli ul.
Krzycka 2, 67-240 Kotla pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli

psycholog przyjmuje
2 razy w miesiącu

po 2 godziny, wizyty są
udzielane w

poniedziałek  po
ustaleniu

indywidualnych
terminów

stacjonarnie tak nie nie nie

19 głogowski Głogów
Prywatny Gabinet Psychologiczny Krzysztof

Ślusarek Głogow, ul. Piastowska 3 lok.1,
tel. 888 774 189

pomoc psychologiczna młodzież,
dorośli

wtorek - czwartek 17.00
- 20.00

stacjonarnie, on-
line tak nie nie nie

psychoterapia młodzież,
dorośli

wtorek - czwartek 17.00
- 20.00

stacjonarnie, on-
line tak nie nie nie

20 głogowski Głogów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Głogów,

ul. Slowiańska 13
tel. 76 834 10 06

pomoc psychologiczna dorośli 7.30-15.30 stacjonarnie tak nie nie nie



poradnictwo prawne dorośli poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 8:00-10:00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo rodzinne

dorosli

poniedziałek 10:30-15:30
wtorek 12:00-17:00

środa 7:30-13:30
czwartek 7:30-13:30

stacjonarne tak nie nie nie

dorośli

poniedziałek 9:00-14:00
wtorek 15:00-18:00
środa 15:00-18:00

czwartek  9:00-14:00
piątek  9:00-12:00

stacjonarnie tak nie nie nie

21 górowski Góra

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
ul. Armii Polskiej 8,

 56- 200 Góra
 tel. 65 65 00 999
fax 65 65 00 998

pcprgora@powiatgora.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

Konsultacje
z psychologiem
odbywają się raz

w miesiącu
w godz.13.00 - 15.00

po wcześniejszym
uzgodnieniu

telefonicznym lub
osobistym.

stacjonarnie tak nie nie nie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
ul. Armii Polskiej 8,

56- 200 Góra
tel. 65 65 00 999
fax 65 65 00 998

pcprgora@powiatgora.pl

poradnictwo prawne dorośli

W powiecie górowskim
obywatele Ukrainy

potrzebujący pomocy
prawnej, mogą

otrzymać wsparcie
dzwoniąc pod

numer tel.
+48 607 057 657

lub
bezpośrednio w PCPR

w Górze, w każdy
wtorek w godzinach:

od 10.00 do 12.00

stacjonarnie tak nie nie nie

22 górowski Wąsosz

OPS Wąsosz tel.655437470 wasosz@opsinfo.pl pomoc psychologiczna dzieci, młodzież
środa (2 razy w

miesiącu.)
od 14.30 do 17.30

stacjonarnie tak tak nie nie

OPS Wąsosz tel.655437470 wasosz@opsinfo.pl pomoc psychologiczna dorośli
środa (2 razy w

miesiącu)
od 14.30 do 17.30

stacjonarnie tak tak nie nie

23 górowski Niechlów

Urząd Gminy Niechlów
ul. Głogowska 31

tel. 65 543 56 21 (kontakt do GOPS Niechlów)
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli w razie potrzeby stacjonarnie tak nie nie nie

Urząd Gminy Niechlów
ul. Głogowska 31

tel. 65 543 56 21 (kontakt do GOPS Niechlów)
interwencja kryzysowa dorośli w razie potrzeby stacjonarnie tak nie nie nie

Urząd Gminy Niechlów
ul. Głogowska 31

tel. 65 543 56 21 (kontakt do GOPS Niechlów)
pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież w razie potrzeby stacjonarnie tak nie nie nie

20 głogowski Głogów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Głogów,

ul. Slowiańska 13
tel. 76 834 10 06

mailto:wasosz@opsinfo.pl


24 górowski Jemielno
GOPS w Jemielnie Jemielno 30,

56-209 Jemielno
tel.  65 544 71 63

wsparcie pedagogiczne -
świadczone w Szkole

Podstawowej w Jemielnie
(głównie w języku polskim)

dzieci, młodzież pn - pt: 8.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie nie  nie

25 górowski Góra

Urząd Miasta i Gminy w Górze ul. Adama
Mickiewicza 1,

56-200 Góra, tel. 65  544 36 00,
umig.kancelaria@gora.com.pl

poradnictwo prawne dorośli wt - czw: 11.00 - 12.00 stacjonarnie tak nie nie nie

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,
tel. 655431323, szkolawitoszyce@interia.pl

wsparcie pedagogiczne,
psychologiczne dzieci 

pn - pt:
w godzinach pracy

nauczycieli
stacjonarnie tak nie nie nie

Zespóól Szkoła Podstawowa i Przedszkole
im. św. Huberta w Czerninie, ul. Szkolna 2,

56-200 Góra tel. 65 543 67 66
sekretariat@zsczernina.edu.pl

pomoc pedagoga; zajęcia
integracyjne; wsparcie

psychologiczno-
pedagogiczne oraz
socjoterapeutyczne

dzieci, młodzież czw: 9.00 - 10.30 stacjonarnie tak nie nie nie

Zespół Szkolno- Przedszkolny z Oddziałami
Integracyjnymi w Glince, Glinka 6,

56-200 Góra, tel. 65 543 22 89
zspipglinka@poczta.onet.pl

pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież

pn: 8.00 - 9.40,
10.55- 11.40

wt: 8.00 - 9.40,
11.50 - 12.35
śr: 8.00 - 9.40

czw: 9.50 - 10.35,
11.50 - 12.35

pt: 11.50 - 12.35

stacjonarnie tak nie nie nie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 im. B. Prusa w Górze,

ul. M. Konopnickiej 2,                                                56-
200 Góra  tel. 65 543 24 52

szkola@sp1gora.edu.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn: 14.00 - 15.00
śr: 13.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole
im.J.Korczaka w Ślubowie, Ślubów 54,
tel. 65 543 68 77 zspipslubow@wp.pl

pomoc pedagogiczna dzieci pn - pt: 10.20 - 13.00  stacjonarnie tak nie nie nie

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze,
ul. Poznańska 2,

56-200 Góra, tel 655432417,
email:sp3@sp3gora.edu.pl

pomoc psychologiczna dzieci,
dorośli

pn - pt: 7.00 - 15.00

stacjonarnie/
telefonicznie

tak nie tak nie

pomoc pedagogiczna dzieci,
dorośli tak nie tak nie

pomoc administracyjna dorośli tak nie tak tak

interwencja kryzysowa dzieci,
dorośli wg potrzeb tak nie tak tak

porady, konsultacje dorośli pn - pt: 7.00 - 15.00 tak nie tak tak

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze, ul.Poznańska
23 tel.655432201 interwencja kryzysowa dorośli wg potrzeb stacjonarnie/

telefonicznie tak nie nie nie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze, ul.Poznańska
23 tel.655432201 pomoc psychologiczna dorośli pt: 9.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie

26 jaworski Mściwojów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mściwojowie
76 878 85 50 gops@msciwojow.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież śr - czw:  9.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie tak

poradnictwo prawne dorośli wt: 15.30 - 18.30 stacjonarnie tak nie nie tak

27 jaworski Jawor
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W

JAWORZE,
 tel. 768711411, pcprjawor@poczta.fm

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

pn, śr: 7.30 - 15.30,
pt:13.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie



poradnictwo prawne dorośli pn  8.00 - 12.00,
pt: 14.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

28 jaworski Jawor
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

w Jaworze, ul.  Piłsudskiego 11
tel. 76 729 1924 sekretariat@pore-jawor.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież śr:  08.00 - 12.00 stacjonarnie tak nie nie nie

29 Jelenia Góra
Miasto Jelenia Góra

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania

Przemocy i Uzależnieniom
Al. Jana Pawła II 7
58-500 Jelenia Góra

pomoc psychologiczna młodzież, dorośli pn, śr, pt. 12:00 - 18:00
wt, czw. 7:30-12:00 stacjonarnie tak nie nie nie

interwencja kryzysowa młodzież, dorośli
pn, wt, śr, pt:
7:30 - 18:00

czw: 7:30-15:30
stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc pedagogiczna dorośli
wt: 7:30 - 18:00

pn, śr, czw i pt: 7:30 -
15:30

stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli czw. 8:30 - 12:00 stacjonarnie tak nie nie nie

30 Jelenia Góra
Miasto Jelenia Góra

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Rozwoju
Społecznego

„Grono”
ul. Wolności 57

58-500 Jelenia Góra

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

Wcześniejsze
uzgodnienie terminu

wizyty,
telefon kontaktowy: 781

621 816

stacjonarne tak tak tak tak
pomoc tłumaczy
pomoc rzeczowa

pomoc prawna dorośli

31 karkonoski Karpacz

Urząd Miasta w Karpaczu,
ul. Konstytucji 3 Maja 54,

tel.  75 761 91 50
interwencja kryzysowa dzieci, młodzież,

dorośli

pn: 7.30 - 15.30
wt: 7.30 - 15:30

śr:     7.30 - 16.30
czw: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.30

stacjonarnie,
telefonicznie tak tak nie nie

Urząd Miasta w Karpaczu,
ul. Konstytucji 3 Maja 54

tel.  75 761 91 50
poradnictwo prawne dorośli

pn: 7.30 - 15.30
wt: 7.30 - 15:30
śr:  7.30 - 16.30

czw: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.30

stacjonarnie,
telefonicznie tak tak nie tak

32 karkonoski Podgórzyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Punkt konsultacyjny ds. pomocy rodzinie.

ul. Żołnierska 13 58-562 Podgórzyn
075/7548123, 075/7621129

opspodgorzyn@poczta.interia.pl
poczta@ops.podgorzyn.pl

pomoc psychologiczna,
pomoc pedagogiczna,
poradnictwo prawne

dzieci, młodzież
dorośli

pn - wt:  7.30 - 15.30
śr: 10.00 - 18.00;

czw - pt: 7.30 - 15.30
stacjonarnie tak nie nie tak

33 karkonoski Mysłakowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mysłakowicach ul. Wojska Polskiego 2A

58-533 Mysłakowice
pomoc psychologiczna, dzieci, młodzież śr - czw: 9.00-14.00

pt: 9.00-13.00 stacjonarnie tak tak tak nie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mysłakowicach ul. Wojska Polskiego 2A

58-533 Mysłakowice
pomoc prawna dorośli śr - czw: 9.00-14

pt: 9.00-13.00 stacjonarnie tak tak tak nie

34 karkonoski Mysłakowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mysłakowicach

ul. Wojska Polskiego 2A 58-533 Mysłakowice
tel 756470810

pomoc psychologiczna  dzieci, młodzież
dorośli

pn - pt: 9.00-15.00
pn - cz: 8.00-14.00 stacjonarnie tak tak tak nie

psychoterapia dorośli śr - czw: 15.00 - 18.00
pt: 9.00 - 13.00 stacjonarnie tak tak tak nie

poradnictwo prawne dorośli pn - pt: 11.30 - 15.00 stacjonarnie, on -
line tak tak tak nie

27 jaworski Jawor
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W

JAWORZE,
 tel. 768711411, pcprjawor@poczta.fm



35 karkonoski Szklarska Poręba

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej
Porębie ul. Jedności Narodowej 11,

tel. 75 7172146, e-mail: sekretariat.mops@
szklarskaporeba.pl

pomoc psychologiczna, dzieci, młodzież śr: 12.30 - 14.30 stacjonarnie tak nie nie nie

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej
Porębie ul. Jedności Narodowej 11,

tel. 75 7172146, e-mail: sekretariat.mops@
szklarskaporeba.pl

poradnictwo prawne dorośli pn: 14.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie tak

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej
Porębie ul. Jedności Narodowej 11,

tel. 75 7172146, e-mail: sekretariat.mops@
szklarskaporeba.pl

interwent kryzysowy dzieci, młodzież sr: 14.00 - 17.00 stacjonarnie tak nie nie nie

36 karkonoski Szklarska Poręba

Specjalistyczno-opiekuńcza placówka wsparcia
dziennego _Świetlica "Cegiełka"ul. Kolejowa 22, 58-

580 Szklaeska Poręba  tel. 757172146
e-mail: plus.mops@szklarskaporeba.pl.

placówka specjalistyczno-
opiekuńcza, wsparcie

socjoterapeutyzne
dzieci, młodzież pn - pt: 14.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

Opiekuńcza placówka wsparcia dziennego
Świetlica"Plus" ul. Słowackiego 13,

58-580 Szklarska Poręba, tel 757172146
e-mail: plus.mops@szklarskaporeba.pl.

placówka opiekuńcza,
wspaarcie

socjoterapeutyczne
dzieci, młodzież pn - pt: 14.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

Klub Integracji Społecznej ul. Kolejowa 22,
58-580 Szklarska Poręba,

e-mail: kis.mops@szklarskaporeba.pl

działania edukacyjne,
aktywizacyjne i integracyjne

dorosli, dzieci,
młodzież wt - czw: 13.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie tak

37 karkonoski Kowary

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary, tel. 757182113,

e-mail: sekretariat@mopskowary.pl
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  11.30 - 15.00 stacjonarnie tak tak tak nie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary, tel. 757182113,

e-mail: sekretariat@mopskowary.pl
poradnictwo prawne dorośli śr, czw: 9.00 - 14.00

pt: 9.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie tak tak

38 karkonoski Stara Kamienica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica,
tel. 757514652, e-mail: gops@starakamienica.pl

pomoc psychologiczna dorośli pn: 17.00 - 19.00 stacjonarnie tak nie nie nie

39 karkonoski Kowary
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.

Zamkowa 5, 58-530 Kowary,
e-mail: poradniakowary@wp.pl, tel. 757182572

pomoc psychologiczna dzieci, dorośli,
młodzież pn - pt: 8.00 - 12.00 stacjonarnie/

telefonicznie tak nie nie nie

40 karkonoski Szklarska Poręba
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.

Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba, e-mail:
sekretariat@poradniaszklarska.pl, tel. 574782764

pomoc psychologiczna dzieci, dorośli,
młodzież pn - pt: 8.00 - 12.00 stacjonarnie/

telefonicznie tak tak nie nie

41 karkonoski Jelenia Góra
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra,
tel. 75 64 73 282, e-mail: pcpr@pcpr.jgora.pl

pomoc psychologiczna  dzieci, młodzież
dorośli

śr: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 11.30

stacjonarnie/
telefonicznie tak nie nie nie

42 karkonoski Jelenia Góra
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra,
tel. 75 64 73 282, e-mail: pcpr@pcpr.jgora.pl

pomoc pedagogiczna dorośli, dzieci,
młodzież

pn - pt: 7.30 - 15.30
czw: 7.30 - 17.00

stacjonarnie/
telefonicznie tak nie nie nie

43 kamiennogórski Kamienna Góra

PCPR Kamienna Góra, ul. Sieniewicza 6a,
58- 400 Kamienna Góra, tel. 668-425-897,

e-mail: pcpr@kamienna-gora.pl
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli w zależności od potrzeb stacjonarnie tak tak nie nie

Starostwo Powiatowe, ul. Broniewskiego 15,
58-400 Kamienna Góra, tel.: 75 645 01 13,

e-mail: powiat@kamienna-gora.pl
poradnictwo prawne dorośli czw, pt: 7.30  - 11.30 stacjonarnie tak nie nie tak



44 kłodzki Miasto Kłodzko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
(Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający

w strukturach PCPR)57-300 Kłodzko ul. Kościuszki 2,
tel 74 867 31 30, 726 130 988,
e-mail: iok.@pcpr.klodzko.pl

pomocpsychologiczna,
psychoterapia

krótkoterminowa,
interwencja kryzysowa,
pośrednictwo prawne

dzieci, młodzież,
dorośli

pn - wt: 7.30 - 18.00
(stacjonarnie lub online), śr:
7.30 - 15.30 (stacjonarnie,

online),  czw  - pt 7.30 - 18.00
(stacjonarnie, online), oraz

interwencja kryzysowa
telefonicznie7/24

stacjonarnie,
online,

telefonicznie
tak nie tak tak

Powiatowe Centrum Psychologiczno Pedagogiczne w
Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6d,

tel. 74 867 37 69

pomoc psychologiczna,
pomoc pedagogiczna,

psychoterapia
dzieci, młodzież pn - pt: 7.00 - 17.00

stacjonarnie,
online,

telefonicznie
tak nie nie nie

45 kłodzki Miejska Nowa Ruda

Punkt Interwencj Kryzysowej 57-400 Nowa Ruda ul.
Kolejowa 18, 74 867 31 30 (utworzony

w ramach OIK Kłodzko)

pomoc psychologiczna,
psychoterapia

krótkoterminowa,
interwencja kryzysowa,

dzieci, młodzież,
dorośli czw: 14.30 - 16.30 stacjonarnie tak nie nie tak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8

tel. 74 872 26 81, e-mail: pppnr@o2.pl
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt: 8.00 - 15.00 telefonicznie,

e-mail tak nie nie nie

Błękitna Ostoja - gabinet terapii i rozwoju dziecka, 57-
401 Nowa Ruda, ul. Świdnicka 45,

tel. 500 110 346, e-mail: blekitnaostoja@gmail.com
pomoc psychologiczna dzieci wt - pt: 15.00 - 19.00 telefonicznie,

e-mail tak nie nie nie

46 kłodzki Bystrzyca Kłodzka

Ośrodek Pomocy Społecznej,
57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. 1 Maja 1

tel. 74 811 02 66
pomoc psychologiczna dorośli

pn: 14.00 - 17.00
wt: 10.00 - 12.00
wt: 14.00 - 16.00

stacjonarnie,
Punkt

Konsultacyjny
ul. Sienkiewicza 8

tak nie nie tak

Punkt Interwencj Kryzysowej,
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. H Sienkiewicza 8

(utworzony w ramach OIK Kłodzko)

Pomocpsychologiczna,
psychoterapia

krótkoterminowa,
interwencja kryzysowa,

usługa dostępna dla
wszystkich

mieszkańców
Bystrzycy Kłodzkiej

oraz okolic - osób
doznających różnego

rodzaju kryzysu
psychologicznego

wt: 15.30 - 17.30 stacjonarnia tak nie nie nie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w
Pławnicy, 74 813 00 26,  e-mail:

sp.plawnica@interia.pl
Pomoc psychologiczna dzieci i dorośli

pn: 10.00 - 12.00
czw: 10.15 - 12.00

pt: 8.45 - 10.00

dyżur telefoniczny
z możliwością

dojazdu do osoby
potrzebującej

wsparcia

tak nie nie tak

47 kłodzki Duszniki - Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 16, 57-340 Duszniki-Zdrój

nr telefonu: 74 866 91 33, 500 619 854,
e-mail: opsduszniki@poczta.onet.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli śr: 10.15 - 12.15 stacjonarnie tak nie nie nie

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 16, 57-340 Duszniki-Zdrój

nr telefonu: 74 866 91 33, 500 619 854,
e-mail: opsduszniki@poczta.onet.pl

poradnictwo prawne dorośli

w pierwszy i trzeci czwartek
miesiąca 10.30 -12.00 po
telefonicznym umówieniu
wizyty tel. 74 866 91 33,

tel. 500 619 854,
tel. 500 619 826

stacjonarnie tak nie nie nie

48 kłodzki Kudowa Zdrój Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, ul. Poznańska 2,
57-350 Kudowa Zdrój

pomoc psychologiczna dorośli wt: 12.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie



poradnictwo prawne dorośli pt: 15.00 - 17.00 stacjonarnie tak nie nie nie

49 kłodzki Lewin Kłodzki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzki 57-
343 Ul. Kościelna 1 tel.: (74) 869 84 73,

zsplewin@o2.pl
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn: 15.00 - 16.00 stacjonarnie, on-

line tak nie nie nie

Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim 57-343 , ul. Nad
Potokiem 4, tel.(74) 8698 428 interwencja kryzysowa dzieci, młodzież,

dorośli pn - pt: 7.00 - 15.00 stacjonarnie, on-
line tak nie nie nie

50 kłodzki Stronie Śląskie

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 57-550 Stronie
Śląskie, ul. Zielona 5, tel. 533379675 pomoc prawna dorośli wt: 8.00 - 12.00

stacjonarnie, po
wcześniejszym

umówieniu
tak nie nie tak

Poradnia zdrowia psychicznego przy WPCD 57-550
Stronie Śląskie ul. Sudecka 3A tel. 668173470

Pomoc psychologiczna,
psychoterapia, pomoc

psychiatryczna
dorośli

pn: 10.00 - 12.00
czw: 9.00 - 12.00
pt: 10.00 - 12.00

stacjonarnie tak nie nie nie

Punkt informacyjno - konsultacyjny 57-550 Stronie
Śląskie, ul. Mickiewicza 2, tel. 608064771

pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież,
dorośli czw - pt: 15.00 - 17.00 stacjonarnie tak nie nie nie

telefon zaufania dzieci, młodzież pn: 15.00 - 17.00 on-line,
telefonicznie tak nie nie nie

51 kłodzki Szczytna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej, ul.
Szpitalna 1, tel. 74/8683-378, e-mail:

opszczytna@poczta.onet.pl
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli

wg. potrzeb, po
wcześniejszym

ustaleniu
stacjonarnie tak nie nie nie

VALENTYNA KHABRASZEWSKA, ul. Słoneczna
18, 57-330 Szczytna, tel: 696-431-170 pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli
po wcześniejszym

ustaleniu stacjonarnie tak tak nie nie

52 legnicki Legnickie Pole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu
pl. H. Pobożnego 6

59-241 Legnickie Pole
tel. 76 85 82 823

kontakt@gops-legnickiepole.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli wt:  14.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie tak nie

pomoc psychologiczna dorośli śr: 13.00 - 18.00;
pt: 9.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie tak

53 legnicki Prochowice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prochowicach
ul. Lwowska 6

 59-230 Prochowice
 tel. 76 85 85 387 mgops@mgopsprochowice.pl

pomoc psychologiczna dorośli śr: 9.00 - 12.00 stacjonarnie, on-
line tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli śr: 16.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

54 legnicki Chojnów

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Chojnowie                                                ul. Poźniaków

2
59-225 Chojnów
 tel. 76 81 88 564

naszaporadnia.sekretariat@wp.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież

pn:  9.00 - 11.00
pn: 12.30 - 14.30
wt: 8.00 - 16.00
śr: 8.00 - 17.00

czw: 8.00 - 16.00
pt: 8.00 - 12.00

stacjonarnie tak nie nie tak

55 legnicki Chojnów

Gminnyi Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chojnowie

ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

tel. 76 81 88 506 gopschojnow@wp.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli wt: 12.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie tak

psychoterapia dorośli wt: 12.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie tak tak

poradnictwo prawne dorośli wt: 12.00 - 15.00 stacjonarnie, on-line tak nie nie nie

56 legnicki Ruja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui
Ruja 23, 59-243 Ruja

tel. 76 85 80 386
gopsruja@neostrada.pl

pomoc psychologiczna dorośli ostat. śr: 14.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli wt: 9.00 - 10.00 stacjonarnie tak nie nie nie

48 kłodzki Kudowa Zdrój Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, ul. Poznańska 2,
57-350 Kudowa Zdrój



interwencja kryzysowa dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt: 8.00 - 15.00 stacjonarnie,

telefonicznie tak nie nie nie

Szkoła Podstawowa w Wągrodnie
tel. 76 85 80 312

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  8.00 - 18.00

stacjonarnie,
on-line,

telefonicznie
tak nie nie nie

pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt: 8.00 - 18.00

stacjonarnie,
on-line,

telefonicznie
tak nie nie nie

57 legnicki Kunice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach ul.
Gwarna 1,

59-216 Kunice
tel. 76 85 75 316

gopskunice@interia.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób

Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy
w Rodzinie

59-216 Kunice, ul. Gwarna 1,
tel. 76 85 75 322 wew. 40

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

każdy poniedziałek:
10.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie

58 legnicki Miasto Legnica
Powiatowe CentrumPomocy Rodzinie w Legnicy

pl. Słowiański 1 59-220 Legnica, tel. 76 72 43 465,
pcpr@powiat-legnicki.eu

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

wt:  13.00 - 17.00
śr: 14.00 - 15.00

stacjonarnie,
telefonicznie tak tak nie tak

pomoc psychologiczna dorośli pn: 10.30 - 15.30
śr: 10.30 - 14.30 stacjonarnie tak nie nie tak

poradnictwo prawne dorośli śr:  15.30 - 17.30 stacjonarnie tak nie nie nie

59 Legnica Miasto Gmina Legnica
Zespół Interwencji Kryzysowej MOPS, 59-220
Legnica, ul. Okrzei 9, tel. 76-721-53-42, e-mail:

mopslegnica@mopslegnica.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  7.30 - 18.00 stacjonarnie, on-line tak nie nie tak

interwencja kryzysowa dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  7.30 - 18.00 stacjonarnie, on-line tak nie nie tak

60 Legnica Miasto Gmina Legnica
Legnickie Centrum Rodziny, 59-220 Legnica,
ul. Poselska 14-16, tel. 511-870-401, e-mail:

lcr.legnica@gmail.com
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli
spotkania umawiane

indywidualnie stacjonarnie, on-line tak tak tak nie

61 Legnica Miasto Gmina Legnica Poradnia Zdrowia Psychicznego, 59-220 Legnica, ul.
Powstańców Śląskich 10, tel. 76-723-86-10 pomoc psychologiczna dorośli śr:  od godz. 12.00  stacjonarnie tak tak tak tak

62 lubański Świeradów Zdrój
Gabinet Pedagogiczno-psychologiczny ul. Korczaka 7,

tel 538480341, 600829862, e-mail:
macieksylwia1@wp.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn, śr i pt: 9.00 - 18.00

stacjonarnie,
w miejscu

zamieszkania
tak nie nie tak

poradnictwo pedagogiczne dzieci, młodzież,
dorośli

poniedziałek, środa,
piątek  w godz. 9.00 -

18.00

stacjonarnie,
w miejscu

zamieszkania
tak nie nie tak

56 legnicki Ruja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui
Ruja 23, 59-243 Ruja

tel. 76 85 80 386
gopsruja@neostrada.pl



63 lubański Świeradów Zdrój Miejski Zespół Szkół ul. Marii Skłodowskiej Curie 2,
tel 757816373

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

pn:  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00,

wt: 8.00  - 15.00
14.00 - 16.00

śr: 8.00 - 10.00
13.00 - 15.00,

czw: 9.00 - 12.00
pt: 8.00-10.00

stacjonarnie, tak nie nie nie

poradnictwo pedagogiczne dzieci, młodzież,
dorośli

pn: 9.00 - 14.35
wt: 9.40 - 13.50
śr: 8.40 - 11.45
12.30 - 13.50

czw: 9.50 - 14.30
pt: 8.45 - 12.00

stacjonarnie, tak nie nie nie

64 lubański Świeradów Zdrój Szkoła Podstawowa  nr 2
ul. Sanatoryjna 2, tel 757816379 pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli

pn: 9.50 - 10.35
wt: 13.45 - 14.30
śr: 10.45 - 11.30

czw: 11.40 - 12.50
pt: 8.00 - 8.45, 9.50 - 10.35

(po wcześniejszym
kontakcie tel. 732 950 565)

stacjonarnie, tak nie nie tak

65 lubański Lubań

ARTTEZA Polisensoryczne Centrum Wspierania
Rozwoju ul. Fabryczna Osiedle 7/3, Lubań

tel.607799580(j.polski), 538567392(j.rosyjski i
ukraiński)

poradnictwo pedagogiczne,
psychologiczne

dzieci, młodzież,
dorośli

pn: 15.00 - 17.30
(w języku polskim lub

j. rosyjskim
i j. ukraińskim, należy

umówić się
telefonicznie)

stacjonarnie, tak tak tak nie

66 lubiński Lubin
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ul.

Składowa 3 59-300 Lubin tel. 76 847 96 91,
e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn: 10.00 - 13.00

stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak nie nie tak

poradnictwo prawne dorośli wt, czw: 13.30 - 15.30
stacjonarnie,

telefonicznie, on-
line

tak nie nie nie

pomoc socjalna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt: 7.30 - 15.30

stacjonarnie,
telefonicznie, on-

line
tak nie nie nie

67 lubiński Ścinawa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ścinawie ul. Kościuszki 1

59-330 Ścinawa tel. 76 841 26 52,
e-mail: mgops@scinawa.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

trzy środy w miesiącu
9.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc prawna dorośli po uprzednim ustaleniu
terminu stacjonarnie, on-line tak nie nie nie

68 lubiński Lubin
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

ul. Kilińskiego 25a 59-300 Lubin tel. 76 746 34 00,
e-mail: mops@mops.lubin.pl

pomoc psychologiczna dorośli
pn, wt, czw, pt:

8.00 - 15.00
śr: 11.00 - 15.00

stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc prawna dorośli czw: 11.30 - 13.30 stacjonarnie tak nie nie nie

69 lubiński Rudna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej
59-305 Rudna

ul. Pl. Zwycięstwa 5 tel. 76 724 68 51 e-mail
gops@gops.rudna.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli wt: 12.00 - 17.00 stacjonarnie tak nie nie tak

pomoc prawna dorośli śr: 11.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie

mailto:pcpr@powiat-lubin.pl
mailto:gops@gops.rudna.pl


70 lubiński Wiejska Lubin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin
Tel. 661-507-963

pomoc socjalna
magazyn odzieży, środków

czystości

dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt: 07.30 - 15.30 stacjonarnie,

telefonicznie tak nie nie nie

71 lubiński Wiejska Lubin

Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin
pokój 19,20

tel. 76 840 31 71

pomoc psychoterapeuty dorośli wt, czw: 12.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli
pn, śr: 11.00 - 15.00

wt, czw, pt:
08.00 - 12.00

stacjonarnie tak nie nie nie

interwencja kryzysowa dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt: 7.30 - 15.30 stacjonarnie,

telefonicznie tak nie nie nie

72 lubiński Miejska Lubin
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna al. Komisji

Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin tel. 781 700 190
e-mail: poradnia@ppplubin.pl

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna (trudności

adaptacyjne w przedszkolu i
szkole, trudności w nauce i

zachowaniu, stres
pourazowy itp.)

dzieci, młodzież,
dorośli

pn - czw: 08.00 - 17.00
pt: 08.00 - 16.00

stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak

tak (po
uzgodnieni

u telef.)
nie nie

interwencja kryzysowa dzieci, młodzież,
dorośli

pn - czw: 8.00 - 17.00
pt: 8.00 - 16.00

stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak

tak (po
uzgodnieni

u telef.)
nie nie

konsultacje dla nauczycieli,
pedagogów szkolnych

dotyczące nowo
przyjmowanych uczniów z

Ukrainy

dzieci, młodzież,
dorośli

pn - czw: 8.00 - 17.00
pt: 8.00 - 16.00

stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak nie nie nie

grupy wsparcia dla osób
pomagających/
wolontariuszy

dorośli pn - czw: 8.00 - 17.00
pt: 8.00 - 16.00

stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak nie nie nie

wsparcie dzieci z Ukrainy ze
specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi (wydawanie
orzeczeń, opinii)

dzieci, młodzież pn - czw: 8.00 - 17.00
pt: 8.00 - 16.00

stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak

tak (po
uzgodnieni

u telef.)
nie nie

zamieszczenie na stronie
internetowej poradni

www.ppplubin.pl oraz Fb
dokumentów i materiałów w

języku ukraińskim
rosyjskim

dzieci, młodzież,
dorośli

pn - czw: 8.00 - 17.00
pt: 8.00 - 16.00

stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak tak częściowo nie

73 lubiński Miejska Lubin

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 5
59-300 Lubin
726 990 990

poczta@dczpdm.lubin.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież

pn: 10.00 - 12.00
pn: 15.30 - 16.30
wt: 11.00 - 12.00
śr: 9.00 - 10.00
śr: 13.00 - 17.00

czw: 10.00 - 12.00

stacjonarnie tak nie nie nie

psychoterapia dzieci, młodzież
wt: 11.00 - 12.00
śr: 9.00 - 10.00

pt: 14.00 - 15.00
stacjonarnie tak nie nie nie

psychiatra dzieci, młodzież śr: 16.00 - 17.00 stacjonarnie tak nie nie nie

74 lubiński Miejska Lubin
Powiatowy Urząd Pracy ul. Kilińskiego 12b 59-300

Lubin tel. 76 746 14 0 1
e-mail: sekretariat@puplubin.pl

poradnictwo pracy dorośli pn - pt: 7.30 - 15.30 stacjonarnie tak nie nie nie

mailto:poradnia@ppplubin.pl
mailto:sekretariat@puplubin.pl


poradnictwo zawodowe dorośli pn - pt: 7.30 - 15.30 stacjonarnie tak nie nie nie

75 lubiński Miejska Lubin

Warsztat Terapii Zajęciowej "Akademia Życia"
ul. Odrodzenia 30

59-300 Lubin
Tel 76/7428200

akademiazycia@poczta.onet.pl

pomoc psychologiczna młodzież, dorośli pn, wt, pt: 8.00 - 13.00
stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak nie nie nie

76 lubiński Miejska Lubin

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii
Zajęciowej "Przytulisko" w Lubinie

ul. Odrodzenia 8
59-300 Lubin

tel. 76 844 36 25
biuro@albert.lubin.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn: 10.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

77 lubiński Miejska Lubin

Warsztat Terapii Zajęciowej "Kameleon"
Stowarzyszenia "Dać Nadzieję" w Lubinie ul.
Odrodzenia 30 59-300 Lubin tel. 76 307 02 83

wtzkameleon@o2.pl

pomoc psychologiczna młodzież, dorośli śr: 9.00 - 14.00
stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak nie nie nie

poradnictwo pedagogiczne młodzież, dorośli pn - pt: 9.00 - 14.00
stacjonarnie,
telefonicznie,

on-line
tak nie nie nie

rehabilitacja ruchowa młodzież, dorośli wt, czw: 10.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie

78 lubiński Miejska Lubin
Warsztat Terapii Zajęciowej „Słoneczko”
w Lubinie ul. Kukuczki 39 59-300 Lubin

tel. 76 842 00 21

pomoc terapeutyczno –
rehabilitacyjna dorośli pn - pt: 7.00 - 14.00 stacjonarnie,

telefonicznie tak nie nie nie

79 lubiński Miejska Lubin

Fundacja Przystań w Ścinawie Warsztaty Terapii
Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie ul. Królowej

Jadwigi 5 59-330 Ścinawa tel. 76 740 01 20 516-059-
222

rehabilitacja
psychologiczna,
psychoterapia

dzieci, młodzież,
dorośli wt: 8.00 - 12.00 stacjonarnie tak nie nie nie

rehabilitacja na sali
rehabilitacyjnej

dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt: 12.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

terapia zajęciowa dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  8.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

80 lubiński Miejska Lubin

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie al.
Komisji Edukacji Narodowej 6a

59-300 Lubin tel. 76 745 34 07/08 e-mail:
popz@powiat-lubin.pl

poradnictwo psychologiczne dzieci, młodzież,
dorośli śr: 12.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli śr: 8.00 - 09.00 stacjonarnie tak nie nie nie

81 lwówecki Lwówek Śląski

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 36 50
tel. 75 782 28 27

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl

poradnictwo prawne dorośli śr: 12.00 - 16.00
pt: 12.00 - 16.00

stacjonarnie
(I piętro pok. nr

106)
tak nie nie nie

82 lwówecki  Lwówek Śląski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Ślaskim ul. Szpitalna 4,59-600 Lwówek

Śląski  tel. 75-782-56-17
e-mail: pcpr@powiatlwowecki.pl

poradnictwo psychologiczne dzieci, młodzież,
dorośli

pn: 8.00 - 11.00
czw: 8.00 - 11.00 stacjonarnie tak

tak
 osoba

tłumacząca

tak
osoba

tłumacząca
nie

Wszystkie
spotkania po

wcześniejszym
umówieniu nr tel.
796-676-223, 796-

676-714

poradnictwo socjalne dzieci, młodzież,
dorośli

pn. - pt: 8.30 - 15.30 stacjonarnie/
telefonicznie tak nie nie nie

74 lubiński Miejska Lubin
Powiatowy Urząd Pracy ul. Kilińskiego 12b 59-300

Lubin tel. 76 746 14 0 1
e-mail: sekretariat@puplubin.pl

mailto:sekretariat@puplubin.pl


poradnictwo prawne dorośli śr: 12.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie

Wszystkie
spotkania po

wcześniejszym
umówieniu

nr tel. 796-676-
223

83 lwówecki Gryfów Śląski

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Poradnia
Psychologiczno-Pedagogicznaw Gryfowie Śląskim

ul. Kolejowa 16,
59-620 Gryfów Śląskim

tel. 75 781 32 68

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  08.00 - 16.30 stacjonarnie/

telefonicznie tak nie nie nie
Po

wcześniejszym
umówieniu

84 lwówecki  Lwówek Śląski

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

w Lwówku Śląskim
ul. Jana Pawła II 19,
59-600 Lwówek Śl.

tel. 75 782 43 00

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  08.00 - 17.00  stacjonarnie/

telefonicznie tak nie nie nie
 po

wcześniejszym
umówieniu

85 lwówecki  Lwówek Śląski

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży,
ul. Morcinka 7

59-600 Lwówek Śląski
 tel. 516 861 081,

e-mail psycholog.dzieciecy@pczlwowek.pl

diagnoza psychologiczna Dzieci poniżej
7-go roku życia.

Dzieci i młodzież
w okresie nauki

szkolnej
do ukończenia

21 roku życia, ich
rodziny lub

opiekunowie
prawni

pn - pt:  09.00 - 16.00
stacjonarnie

(II piętro
gab. 8 i 9)

tak nie nie nie

porady psychologiczne

psychoterapia indywidualna

psychoterapia rodzinna
psychoterapia grupowa

wsparcie psychologiczne
i środowiskowe

86 lwówecki Lwówek Śląski

Poradnia Leczenia Uzależnień,                 ul. Morcinka
7,

59-600 Lwówek Śląski,
tel. 75 782 0176

terapia leczenia uzależnień dorośli
 wt: 8.00.-.14.00,
śr: 15.00 - 18.00,

czw: 15.00 -18.00,
stacjonarnie tak nie tak tak

pomoc psychologiczna dorośli

pn: 10.00- 16.00,
śr:  10.00 - 16.00
czw: 10.00 -15.00
pt: 14.00 – 16.30

stacjonarnie,
teleporady tak nie nie nie

87 lwówecki Wleń

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wleniu  ul. Tadeusza Kosciuszki 26, 59-610 Wleń
tel.757136583 e-mail; sekretariat@mgopswlen.pl

pomoc psychologiczna dorośli pn: 13.00-16.00 stacjonarnie tak tak nie tak
Po

wcześniejszym
umówieniu

Zespół Szkół we Wleniu
 ul. Dworcowa 10,

59-610 Wleń
 tel: 75 713 63 69

pomoc psychologiczna dzieci po wcześniejszym
umówieniu stacjonarnie tak nie nie tak

88 lwówecki  Lwówek Śląski

Punkt Interwencji Kryzysowej przy MGOPS
w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 27,

59-600 Lwówek Śląski tel. 75 645 3231,
e-mail pik@lwowekslaski.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pt.: 16.00 – 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli czw: 16.30 – 17.30 stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc psychologiczna dorośli czw: 16.00 -18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

89 lwówecki   Gryfów Śląski

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ubocze 300,

59-620 Gryfów Śląski
tel. 75 3070054

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  7.30 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

82 lwówecki  Lwówek Śląski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Ślaskim ul. Szpitalna 4,59-600 Lwówek

Śląski  tel. 75-782-56-17
e-mail: pcpr@powiatlwowecki.pl

mailto:sekretariat@mgopswlen.pl


90 lwówecki  Lubomierz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
pl. Wolności 1,

 59-623 Lubomierz,
tel. 75 78 33 139,
tel:  75 78 33 140

pomoc psychologiczna,
psychoterapia, interwencja

kryzysowa

dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  9.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

91 milicki Milicz PCPR UL. TRZEBNICKA 4B,56-300 MILICZ TEL.
713841384 pcprmilicz@wp.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  8.00 - 15.00 stacjonarnie tak tak nie nie

poradnictwo prawne dzieci, młodzież ,dorośli pn - pt:  8.00 - 15.00 stacjonarnie tak tak nie nie

92 milicki Krośnice  REALIZACJA W PCPR MILICZ
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież ,dorośli pn - pt:  8.00 - 15.00 stacjonarnie tak tak nie nie

poradnictwo prawne dzieci, młodzież ,dorośli pn - pt:  8.00 - 15.00 stacjonarnie tak tak nie nie

93 milicki Cieszków REALIZACJA W PCPR MILICZ
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież ,dorośli pn - pt:  8.00 - 15.00 stacjonarnie tak tak nie nie

poradnictwo prawne dzieci, młodzież ,dorośli pn - pt:  8.00 - 15.00 stacjonarnie tak tak nie nie

94 milicki Cieszków
GOPS Cieszków ul. Grunwaldzka 4

56-330 Cieszków tel. 713848102 e-mail:
sekretariat@ug.cieszkow.pl

poradnictwo prawne dorośli pn: 10.00 - 14.00
śr: 10.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

95 oleśnicki Oleśnica

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
56-400 Oleśnica ul. Wojska Polskiego 67/69,

tel.  713143278 e-mail: olesnica@zppp-olesnica.pl

pomoc psychologiczna,
pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież wt: 15.00 - 16.00

śr:10.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie nie nie

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy,56-400 Oleśnica ul.
Słowackiego 10, tel. 570926267

e-mail: np..ms.gov.pl

pomoc prawna w tym
mediacja dorośli

pn. 8.00 - 12.00
mediator

wt: 11.30 - 15.30
śr - pt: 8.00 - 12.00

stacjonarnie tak tak nie nie

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Rzym.-Kat.
Parafii p.w.. NMP w Olesnicy 56-400 Olesnica ul.

Wileńska 4 tel. 783806680, 660664693 adres e-mail:
spr.olesnica@onet.pl

pomoc psychologiczna,
pomoc pedagogiczna

dorośli, dzieci,
młodzież

pn: 16.00 - 20.00
wt: 12.00 - 20.00,
śr: 16.30 - 18.30,

czw: 16.00 - 20.00,
pt: 9.00 - 11.00

stacjonarnie tak nie tak tak

96 oleśnicki Syców  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
56-500 Syców ul. Wrocławska 8  tel. 570926267

pomoc prawna w tym
mediacja dorośli pn - pt: 11.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

97 oleśnicki Bierutów
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie,

56-420 Bierutów ul. Przyjacół Żołnierza 14a.
tel. 609850917 adres e-mail: kancelaria@siswir.pl

pomoc prawna dorośli pn - pt: 8.00 - 12.00 stacjonarnie tak tak nie tak

98 oleśnicki Twardogóra
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze, 56-
416 Twardogóra ul. 1 maja 2.  tel. 609850917 adres e-

mail: kancelaria@siswir.pl
pomoc prawna dorośli

pn: 12.00 - 16.00
wt - śr: 12.00 - 16.00
czw - pt: 8.00 - 12.00

stacjonarnie tak tak nie tak

99 oławski Oława

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Oławie działający w ramach Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Oławie, adres:
ul. Kutrowskiego 31A, 55-200 Oława

tel.71 303 62 95
e-mail interwencja@pcpr-olawa.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt: 09.30 - 17.30 stacjonarnie,

mobilne tak nie nie nie

interwencja kryzysowa dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt: 07.30 - 15.30 stacjonarne tak nie nie nie

poradnictwo prawne  dorośli 1x w miesiącu (wtorek)
12.30 - 14.30 stacjonarne tak nie nie nie

terapeuta uzależnień dzieci, młodzież,
dorośli

3x w miesiącu (środy)
14.00 - 17.00 stacjonarnie tak nie nie nie

100 oławski Oława

Miejski Ośrodek Pomocy Spoołecznej, adres:
ul. 3 Maja 18g/u, 55-200 Oława, tel.: 71 726 36 46, e-

mail: mopsolawa@poczta.onet.pl
  

pomoc psychologiczna dorośli

 pn i wt: 08.00 - 14.30
tel. 513 832 939

     wt: 16.00 - 19.00
tel. 724 067 339

stacjonarnie tak nie nie nie



pracownicy socjalni dorośli

pn, wt i czw: 7.30 -
15.30

śr: 07.30 - 17.00
pt: 07.30 - 14.00

stacjonarnie tak nie nie nie

101 oławski Oława
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul.

Św. Rocha 3, 55-200 Oława, tel.: 713812257,
e-mail: gopsolawa@poczta.onet.pl

pomoc psychologiczna młodzież, dorośli środy 11.30 - 15.00
tel. 724 067 339 stacjonarnie tak nie nie tak

pomoc prawna  dorosli
umawia się w Urzędzie
Gminy,  śr: 9.00 - 13.00

tel. 71 313 50 59
stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc socjalna  dorośli
pn, wt i czw: 7.30 -
15.30 śr:7.30-16.00

 pt: 7.30 - 14.00

stacjonarnie,
wywiady

środowiskowe
w miejscu

zamieszkania

tak nie nie nie

102 oławski Domaniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Domaniowie,  Domaniów 56, 55-216 Domaniów,

tel.: 71 301 73 73 oraz  513 708 216
e-mail: domaniowgops@wp.pl,

e-mail: gopsdomaniow@gmail.com

pomoc psychologiczna dorosli
po wcześniejszym

umówieniu tel. do godz.
15.15

stacjonarnie tak nie nie nie

mediacje dorośli
po wcześniejszym

umówieniu tel. do godz.
15.15

stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc socjalna dorośli

pn, wt i czw: 7.00 -
15.15

śr: 8.00 - 16.15
pt: 7.00 - 14.00

stacjonarnie,
on-line tak nie nie nie

103 oławski Jelcz-Laskowice
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Jelczu-Laskowicach, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz -
Laskowice, Tel.: 71 31 15 12

pomoc psychologiczna dorosli
po wcześniejszym

umówieniu tel. do godz.
15.30

stacjonarnie tak nie nie nie

mediacje dorośli
po wcześniejszym

umówieniu tel. do godz.
15.15

stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc socjalna dorośli pn - pt: 7.30 - 15.30 stacjonarnie tak nie nie nie

104 oławski Oława Era Psyche, ul.Nowoosadnicza 4, 55-200 Oława, Tel.:
690 007 846, e-mail: biuro@erapsyche.com pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorosli

po wcześniejszym
umówieniu

pn - pt: 12.00 - 20.00
stacjonarnie tak tak nie nie

105 oławski Oława
Fundacja ,,Pomaluj mój swiat", adres: ul. Cicha 7, 55-

200 Oława, Tel.: 731 998 456, e-mail:
biuro@pomalujmiswiat.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorosli

po wcześniejssym
umówieniu

telefonicznym
stacjonarnie tak nie nie nie

106 polkowicki Polkowice

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego

w Polkowicach ul. Targowa 1 ,  59-100 Polkowice tel.
76/746-15-70, e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna w tym organizacja

wczesnego wspomagania
rozwoju

dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  7.30 - 15.30

stacjonarnie, on-
line, telefonicznie,

osobiście, w
sytuacji Pilnej

kryzysowej nr tel.
603087782

tak tak tak tak

szkolenia i doradztwo
metodyczne, w tym wsparcie w

komunikacji z osobami nie
znającymi języka polskiego

dorośli pn - pt:  7.30 - 15.30

stacjonarnie,
on-line,

telefonicznie,
osobiście

tak nie tak tak

100 oławski Oława

Miejski Ośrodek Pomocy Spoołecznej, adres:
ul. 3 Maja 18g/u, 55-200 Oława, tel.: 71 726 36 46, e-

mail: mopsolawa@poczta.onet.pl
  



107 polkowicki Polkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach ul. Św. Sebastaiana 1 A

 i  ul. Spółdzielcza 2 ,  59-100 Polkowice
tel. 76/ 729-92-33   tel. Komórkowy: 530-591-739

e-mail:pcpr@pcpr.polkowice.pl

pomoc w zakresie
interwencji kryzysowej dorośli

pn - pt: 7.30 - 14.30
lub całodobowy Telefon

Interwencyjny
tel. 694-793-265

stacjonarne,
telefonicznie, tak nie nie nie

108 polkowicki Polkowice
Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice   tel. 76/724-67-00   e-
mail:  sekretariat@ops.polkowice.pl

pomoc psychologiczna ,
porad   udziela

psychoterapeuta

dorośli, dzieci,
młodzież

rejestracja na wizyty
pn - pt: 8.00 - 9.00
tel. 76/724-95-68

stacjonarne,
telefonicznie, tak nie nie nie

porady prawne dorośli

pn - pt: 8.00 - 15.00
Informacja o poradach

prawnych,
tel. do skereatariatu

76/724-67-00

stacjonarne,
telefonicznie, tak nie nie tak

109 polkowicki Grębocice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach
ul. Zielona 3,   59-150  Grębocice   tel. 76/ 831-50-99

e-mail:  ops@gopsgrebocice.pl
pomoc psychologiczna młodzież,

dorośli

zapisy co drugi
czwartek od

dn.17.03.2022
w godz. 8.30 - 11.30

stacjonarne tak nie tak tak

110 polkowicki Radwanice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radwanicach ul. Przemysława 7a,

59-160 Radwanice
Tel.76/ 831-13-68   e-mail:  gops@gops.radwanice.pl

pomoc psychologiczna dorośli
 pn, wt, czw i pt:

7.30 - 15.30
śr: 8.00 - 16.00

stacjonarne tak nie nie nie

111 polkowicki Przemków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie,
ul.Powstańców Styczniowych 7

59-170 Przemków
 tel. 76/831-92-00  lub  76/831-91-40

e-mail: poczta@opsprzemkow.pl

pomoc psychologiczna dorośli śr: 15.00 - 18.00 stacjonarne tak nie nie nie

112 polkowicki Gaworzyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gaworzycach   ul. Okrężna 85

59-180 Gaworzyce tel. 76/831-62-67
e-mail:  gops@gaworzyce.com.pl

pomoc psychologiczna dorośli pn: 14.00 - 18.00 stacjonarne tak nie nie nie

113 polkowicki Polkowice

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Św.Sebastiana 1,
59-100 Polkowice
tel. 513-061-457

e-mail: npp@powiatpolkowicki.pl

nieodpłatna pomoc prawna,
poradnictwo obywatelskie

i mediacje
dorośli

wt: 14.00 - 8.00
zapisy  pn - pt:

7.30 - 15.30
tel. 513-061-457

stacjonarnie,
telefoniczne, on-

line
tak nie nie nie

114 strzeliński Strzelin
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kamienna

10, 57-100 Strzelin, tel. 71 39 23736
sekretariat@pcpr.powiatstrzelinski.pl

pomoc psychologiczna,
interwencja kryzysowa dzieci, młodzież,

dorośli

 2 godziny dziennie
w dniach: wt, śr i czw:
7.30 - 15.30  godziny
ustalamy wg potrzeb

stacjonarnie, on-line tak nie nie tak

115 strzeliński Strzelin

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Pocztowa
17/1 57-100 Strzelin tel. 71/39 207 49

e-mail: ppp.strzelin@wp.pl, nr tel. Całodobowego 886
516 247

pomoc psychologiczna dorośli, dzieci,
młodzież pn: 8.00 - 11.00 stacjonarnie, on-line tak nie nie tak

pomoc pedagogiczna dorośli, dzieci,
młodzież wt: 8.00 - 11.00 stacjonarnie, on-line tak tak nie nie

interwencja kryzysowa dorośli, dzieci,
młodzież śr: 9.00 - 11.00 stacjonarnie, on-line tak nie nie tak

diagnoza dorośli, dzieci,
młodzież czw: 12.00 - 17.00 stacjonarnie, on-line tak nie nie nie

terapia psychologiczna,
pedagogiczna, logopedyczna

dorośli, dzieci,
młodzież

nr tel. całodobowego:
886 516 247 stacjonarnie, on-line tak nie nie nie



116 strzeliński Strzelin
Zespól Placówek Opiekuuńczo-Wychowawczych ul.

Kamienna 10 57-100 Strzelin 71 39 21 430
sekretariat@zpow-strzelin.pl

pomoc psychologiczna
pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież pn: 12.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

117 strzeliński Strzelin Zespół Placówek Oświatowych ul. Ząbkowicka 30 57-
100 Strzelin

pomoc psychologiczna  dzieci, młodzież pn: 8.00 - 12.00
śr: 13.30 - 14.30 stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież wt: 8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie tak tak

118 strzeliński Strzelin  Starostwo Powiatowe w Strzelinieul. Kamienna 10 57-
100 Strzelin poradnictwo prawne dorośli pn: 8.00 - 12.00

czw: 8.00 - 12.00 stacjonarnie tak nie tak tak

119 strzeliński Strzelin Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie pomoc pedagogiczna
młodzież i ich

rodzice/opiekun
owie

pn - pt: 8.00 - 12.00 stacjonarnie tak nie nie nie

120 strzeliński Strzelin Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ludowie Polskim pomoc pedagogiczna młodzież śr: 8.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie tak nie

121 strzeliński Strzelin PSP nr 3 Plac I Maja 3 57-100 Strzelin, tel. (71)39-21-
413 g2-strzelin@wp.pl pomoc psychologiczna dzieci/młodzież

pn: 8.00 - 13.00
wt: 10.30 - 14.30
śr:10.30 - 14.30

czw: 8.00 - 13.00
pt: 8.00 - 12.00

stacjonarnie tak nie nie nie

122 strzeliński Strzelin PSP nr 4 ul. Sienkiewicza 41, 57-100 Strzelin,
tel.(71)39-20-561, pnpncz@interia.pl pomoc psychologiczna dzieci/młodzież

pn: 11.00 - 16.00
wt: 11.30 - 16.00
śr: 10.00 - 16.00

czw: 11.30 - 16.00
pt: 12.30 - 14.30

stacjonarnie tak nie nie nie

123 strzeliński Strzelin PSP nr 5 ul. Brzegowa 67, 57-100 Strzelin
 (71)39-21-692 wew. 16 bolko5@poczta.onet.pl pomoc psychologiczna dzieci/młodzież Codziennie od godziny

9.00 stacjonarnie tak nie nie nie

124 strzeliński Strzelin

PSP w Białym Kościele, ul. Kamienna 18,
57-100 Strzelin (71)39-30-616

sp-bialykosciol@wp.pl
tel. 668889884,  rafalmularczyk1993@gmail.com

pomoc psychologiczna dzieci/młodzież czw: 10.45 - 16.30
pt: 7.30 - 12.45 stacjonarnie tak nie nie tak

125 strzeliński Strzelin

PSP w Kuropatniku,ul. Szkolna 1, 57-100 Strzelin
tel.(71)39-21-558

spkuropatnik@wp.pl
psycholog.iszewczyk@gmail.com

pomoc psychologiczna dzieci/młodzież

pn: 8.15 - 15.00
wt: 11.15 - 14.00
śr: 8.15 - 12.15

czw: 8.15 - 12.15

stacjonarnie tak nie tak tak

126 strzeliński Strzelin
Przedszkole Miejskie "Kolorowa Kraina,

ul. Przedszkolna 1,57-100 Strzelin tel.(71)75-01-578
przedszkole-strzelin@wp.pl

pomoc psychologiczna dzieci

wt: 8.00 - 11.00
ul .Sikorskiego

pt 8.00 - 16.00
ul. Przedszkolna

stacjonarnie tak nie nie nie

127 strzeliński Strzelin
Punkt bezpłatnych porad prawnych w Strzelinie, ul.
Ząbkowicka 11,57-100 Strzelin Tel.71 39 23 166  e-

mail:przetargi@powiatstrzelinski.pl
poradnictwo prawne dorośli pn: 10.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

128 strzeliński Strzelin

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,ul.Pocztowa

3,57-100 Strzelin
tel. 601-073-254

pomoc psychologiczna dorośli wt: 14.00 - 17.00 stacjonarnie tak nie nie nie

129 strzeliński Borów Urząd Gminy Borów ul. Wrocławska 8a
57-160 Borów poradnictwo prawne dorośli śr: 12.30 - 16.30 stacjonarnie tak nie nie nie



130 strzeliński Borów Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim
ul. Szkolna 3 57-160 Borów pomoc psychologiczna dzieci, młodzież

pn: 10.00 - 14.00
wt: 10.15 - 14.30
śr: 11.00 - 14.45

stacjonarnie tak nie nie nie

131 strzeliński Borów Szkoła Podstawowa w Borowie ul. Wrocławska 24, 57-
160 Borów pomoc psychologiczna dzieci, młodzież czw: 8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

132 strzeliński Borów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie ul.
Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów

pomoc społeczna - zakres
ustawowy

dorośli, dzieci,
młodzież

pn - wt: 7.30 - 15.30
śr: 7.30 - 17.00

czw: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.00

stacjonarnie tak nie nie nie

133 strzeliński Borów Szkoła Podstawowa w Zielenicach Zielenice 26
57-160 Borów pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pt: 10.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

134 strzeliński Przeworno Zespół Szkolno Przedszkolny w Przewornie,
ul. Kolejowa 4D, 57 - 130 Przeworno pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn: 8.00 - 13.00

śr: 8.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie

135 strzeliński Przeworno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie,
ul. Kolejowa 4A, 57 - 130 Przeworno

poradnictwo psychologiczne dorośli

pn, śr i czw: 7.00 -
15.00 wt: 7.00 - 16.00

pt: 7.00 - 14:00
pt: 9.00 - 13.00

stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc prawna dorośli wt: 12.00 - 16.00
pn - czw: 8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

136 strzeliński Wiązów Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie, Wawrzyszów
37, 713930027, spwawrzyszow@wp.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież  poniedziałek stacjonarnie tak nie nie tak

pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież  od poniedziałku do
piątku stacjonarnie tak nie nie tak

137 strzeliński Wiązów
Szkoła Podstawowa w Jaworowie, Jaworów 9a, 57-

120 Wiązów, tel:713942542,
spjaworow@spjaworow.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież 1 dzień w miesiącu
(najczęściej czwartek) stacjonarnie tak tak tak tak

pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież  od poniedziałku do
piątku stacjonarnie tak nie nie nie

138 strzeliński Wiązów
Przedszkole Miejskie w Wiązowie ul. Pocztowa 6a, 57-

120 Wiązów tel. 713931079
przedszkolewiazow@poczta.fm

pomoc psychologiczna dzieci, dorośli pn: 7.00 - 15.00
wt: 8.00 - 12.00 stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc pedagogiczna dzieci codziennie od
poniedziałku do piątku stacjonarnie tak nie nie nie

139 strzeliński Wiązów
Szkoła Podstawowa w Wiązowie, ul.1 Maja 31,     57-

120 Wiązów, tel:713931367,
spwiazow@poczta.onet.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież

wt: 8.00 - 16.00,
śr: 7.30 - 9.30,

czw: 12.00 - 16.00,
pt: 8.00 - 16.00

stacjonarnie tak nie nie tak

pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież codziennie od
poniedziałku do piątku stacjonarnie tak nie nie tak

140 strzeliński Wiązów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów,

713931361,508721636, 508721653
gopswiazow@poczta.onet.pl

wsparcie socjalne dorośli, dzieci,
młodzież pn - pt: 7.30 - 15.30

stacjonarnie,
telefonicznie,

wizyty w miejscu
zamieszkania

tak nie nie nie

141 strzeliński Wiązów
Punkt Konsultacyjny, ul. Daszyńskiego 35,

57-120 Wiązów, 713931361,
gopswiazow@poczta.onet.pl

pomoc psychologiczna młodzież,
dorośli

każdy piątek rejestracja
telefoniczna lub

osobista
stacjonarnie, on-line tak nie nie nie

142 średzki  Udanin 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Głównna 68, 55-340 Udanin
tel. 76/756-42-00, gops@udani.pl

pomoc psychologiczna,
psychoterapia

dzieci, młodzież,
dorośli wt: 9.30 - 14.00 stacjonarnie tak nie tak nie



poradnictwo prawne dorośli
pn: 11.00 - 15.00
czw: 9.30 - 11.30
pt: 9.00 - 13.00

stacjonarnie tak nie nie nie

143 średzki  Kostomłoty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Średzka 12,, 55-311 Kostomłoty

tel./faks  71/ 3170261
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli wt: 8.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie tak

144 świdnicki

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie

w Świdnicy, ul. Żeromskiego 16/8,
58-100 Świdnica,

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

 pn: 9.30 - 18.30
wt - pt: 8.15 - 15.15 stacjonarnie tak nie nie nie

tel. 74/856-58-15, e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl poradnictwo prawne dorośli pn: 15.30 - 18.30 stacjonarnie tak nie nie nie

145 świdnicki Świebodzice
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach,

ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice,
tel. 74 666 95 81, ops@swiebodzice.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

pn: 15.30 - 18.30
wt: 11.00 - 18.30
czw: 7.30 - 13.00
pt: 8.00 - 12.00

stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli wt: 16.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

146 świdnicki Żarów
Ośrodek Pomocy Społecznej 58-13 Żarów

ul. Armii Krajowej 54,  tel.748580745,
ops_zarow@um.zarow.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli wt: 15.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli  czw: 16.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

147 świdnicki Świdnica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

ul. Bartosza Głowackiego 4   58-100 Świdnica
tel. 74/852/30/67                   gops@gmina.swidnica.pl

pomoc psychologiczna dorośli

Punkt konsultacyjny
2 i 4 środa miesiąca

9.00 - 12.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli

Nieodpłatna pomoc
prawna

pn: 7.30 - 11.30
wt: 12.30 - 16.30
śr:  12.30 - 16.30
czw: 7.30 - 11.30
pt: 9.00 - 13.00

pokój  204  I piętro

stacjonarnie tak nie nie nie

148 świdnicki Miasto Świdnica
Urząd Miejski w Świdnicy

883-375-444, 74/856-29-96,
ul. Długa 33

pomoc psychologiczna dorośli pn: 14.00 - 16.00
czw: 15.00 - 17.00 stacjonarnie tak tak tak nie

149 świdnicki Miasto Świdnica
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

tel. 723-398-620,
ul. Franciszkańska 7

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt: 7.30 - 15.30 stacjonarnie tak nie nie nie

150 świdnicki Miasto Świdnica
Urząd Miejski w Świdnicy

tel. 883-375-444, 74/856-29-96,
ul. Długa 33

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

wt: 16.00 - 19.00
śr: 16.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

151 świdnicki Dobromierz

Szkoła Podstawowa w Gniewkowie, Gniewków 3
tel. 74 8506293

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna dzieci, młodzież

pn - pt:  09.00 – 13.00
(wymagane

wcześniejsze
umówienie terminu)

stacjonarnie tak nie tak nie

142 średzki  Udanin 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Głównna 68, 55-340 Udanin
tel. 76/756-42-00, gops@udani.pl



radca prawny Mariusz Starke Szkoła Podstawowa w
Roztoce, ul. Jana Pawła II 7-9 poradnictwo prawne dorośli

16.03.2022, 20.04.2022,
18.05.2022, 15.06.2022,
godziny 15.00 - 17.00

stacjonarnie tak nie nie nie

radca prawny Mariusz Starke Szkoła Podstawowa w
Gniewkowie, Gniewków 3 poradnictwo prawne dorośli

23.03.2022, 27.04.2022,
25.05.2022, 22.06.2022,
godziny 15.00 - 17.00

stacjonarnie tak nie nie nie

Szkoła Podstawowa w Dobromierzu, ul. Podgórna 2
tel. 74 8586239

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna dzieci, młodzież

pn - pt:  09.00 - 13.00
(wymagane

wcześniejsze
umówienie terminu)

stacjonarnie tak nie nie nie

Szkoła Podstawowa w Roztoce, ul. Jana Pawła II 7-9
tel. 74 8509193

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna dzieci, młodzież

pn - pt:  09.00 - 13.00
(wymagane

wcześniejsze
umówienie terminu)

stacjonarnie tak nie nie nie

Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu
(Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ) poradnictwo prawne dorośli pn - wt: 7.30 - 11.30 stacjonarnie tak nie nie nie

152 świdnicki Świdnica

Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
w Świdnicy, 58-100 Świdnica
Ulica Budowlana 6, II piętro

 tel.516 739 515
www.poradniarodzinna.diecezja.swidnica.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli śr: 16.30 - 18.30 stacjonarnie, on-line tak nie nie nie

153 świdnicki Jaworzyna Śląśka
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców 3, 58-

140 Jaworzyna Śląśka , tel. 74 8584 222,
ops@jaworzyna.net

pomoc psychologiczna dorośli śr: 10.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

psychoterapia dorośli śr: 9.00 - 14.00

stacjonarnie oraz
możliwość

wsparcia online
w innych dniach

tak nie tak nie

154 trzebnicki  Wisznia Mała
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Wrocławska 2
55 – 114 Wisznia Mała  tel. 71 310 68 32

e-mail: gops@wiszniamala.pl

pomoc psychologiczna
dzieci,

młodzież pn: 16.00 - 19.00 stacjonarnie tak tak tak tak

ponoc terapeutyczna dorośli śr: 15.00 - 20.00 stacjonarnie tak tak tak tak

155 trzebnicki  Trzebnica 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pl. Piłsudskiego

1
tel. (71) 312 05 27

e-mail: ops@ops.trzebnica.pl

pomoc psychologiczna
dzieci,

młodzież,
dorośli

dwa razy w miesiącu
2 godziny stacjonarnie tak nie nie nie

156 trzebnicki Żmigród
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plac Wojska

Polskiego, 55-140 Żmigród
 tel 71 385 36 72

e-mail opszmigrod@poczta.onet.pl

pomoc psychologiczna
dzieci,

młodzież,
dorośli

zgodnie z
zapotrzebowaniem
po wcześniejszym

umówieniu

stacjonarnie tak tak tak nie

 pomoc prawna dorośli czw: 11.00 - 13.00 stacionarnie tak nie tak nie

157 trzebnicki Trzebnicki
Powiatotowe Centrum Pomocy  Rodzinie

w Trzebnicy  ul. Kościuszki  10 55-100 Trzebnica   tel.
71 387 05 96 e-mailpcpr@pcpr.trzebnica.pl

pomoc psychologiczna
dzieci,

młodzież,
dorośli

pn: 8.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc prawna dorosli wt: 10.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

151 świdnicki Dobromierz

http://www.poradniarodzinna.diecezja.swidnica.pl/


158 Wałbrzych Miasto Gmina Wałbrzych

Centrum Aktywności Lokalnej  ul. Mickiewicza 26, 58-
300 Wałbrzych,

74 6458655,74 6649471, dp@mops.walbrzych.pl
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  7.30 - 17.00 stacjonarnie, on-line tak tak -

tłumacz nie tak

Centrum Aktywności Lokalnej  ul. Mickiewicza 26, 58-
300 Wałbrzych,

 74 6458655,74 6649471, dp@mops.walbrzych.pl
pomoc psychologiczna dorośli pn - pt:  7.30 - 17.00 stacjonarnie, on-

line tak tak -
tłumacz nie tak

159 Wałbrzych Miasto Gmina Wałbrzych
Centrum Aktywności Lokalnej  ul. Mickiewicza 26, 58-

300 Wałbrzych,
74 6458655,74 6649471, dp@mops.walbrzych.pl

pomoc pedagogiczna dzieci, młodzież pn - pt:  7.30 - 17.00 stacjonarnie, on-
line tak tak -

tłumacz nie tak

pomoc terapeutyczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  7.30 - 17.00 stacjonarnie, on-

line tak tak -
tłumacz nie tak

interwencja kryzysowa dzieci,
młodzie,dorośli pn - pt:  7.30 - 17.00 stacjonarnie, on-line tak tak -

tłumacz nie tak

160 Wałbrzych Miasto Gmina Wałbrzych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1,  58-300 Wałbrzych,

74 6640948,
poradnictwo prawne dorośli pn i śr:  10.00 - 14.00 stacjonarnie, on-line tak    tak -

tłumacz nie tak

161 wałbrzyski

Wałbrzych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałbrzychu Aleja Wyzwolenia 20-24,

58-300 Wałbrzych  tel. 74 66 66 300,
e-mail: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn - wt:  9.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie tak

pomoc pedagogiczna/
terapeuta

dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt:  11.30 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

162 wałbrzyski

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,
al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych

tel. 74/846-05-48
poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl

nieodpłatna pomoc prawna,
mediacje dorośli

Śr: 9.00 - 13.00
czw: 7.30 - 11.30
pt: 9.00 - 13.00

stacjonarnie tak nie nie nie

Boguszów-Gorce

Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach;Pl. Odrodzenia 4,

58-370 Boguszów-Gorce  tel. 74/846-05-48
poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl

nieodpłatna pomoc
prawmna dorośli

pn: 12.00 - 16.00
wt:  12.00 - 16.00
czw: 12.00 - 16.00

stacjonarnie tak nie nie nie

Szczawno - Zdrój

Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju,
ul. T. Kościuszki 19, 58-310 Szczawno-Zdrój,

tel. 74/846-05-48
poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl

nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie dorośli pn: 9.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie

Czarny Bór

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul.
Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór

tel. 74/846-05-48
poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl

nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie dorośli wt: 10.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

Głuszyca
Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55,

58-340 Głuszyca tel. 74/846-05-48
poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl

nieodpłatna pomoc
prawmna dorośli śr: 11.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

Jedlina-Zdrój

Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju,
ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój

tel. 74/846-05-48
poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl

nieodpłatna pomoc
prawmna, mediacje dorośli pt: 12.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie nie nie

163 wałbrzyski Boguszów-Gorce Ośrodek Pomocy Społecznej 58-370 Boguszów-Gorce
ul. Kasprzaka 7, tel. 748441913, ops@opsboguszow.pl pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli Śr: 16.00 - 19.00 stacjonarnie,
telefonicznie tak nie nie tak

164 wałbrzyski Boguszów-Gorce

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Szkolna 3-4,

58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74 8449401

szkola_1_boguszow@op.pl

pomoc psychologiczna

dzieci i młodzież
uczęszczające do
Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego
w Boguszowie-

Gorcach

pn - pt: 8.00 - 13.00
zgodnie z planem lekcji

i potrzebami
poszczególnych

uczniów

stacjonarnie tak nie tak nie



165 wałbrzyski Boguszów-Gorce

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
 im. Bronisława Malinowskiego

ul.  Staszica 5
58-371 Boguszów-Gorce

74 8440-360
pspnr5@wp.pl

pomoc psychologiczna

dzieci i młodzież
uczęszczające do

Publicznej
Szkoły

Podstawowej Nr
5 Boguszowie-

Gorcach

pn - pt:
11.00 -15.00

zgodnie z planem lekcji
i potrzebami

poszczególnych
uczniów

stacjonarnie tak nie tak nie

166 wałbrzyski Głuszyca Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 38, 58 -
340 Głuszyca ops@opsgluszyca.pl tel. 748456343 interwencja kryzysowa dzieci,młodzież,

dorośli

pn, śr i czw:
7.00 - 15.00

wt: 7.00 - 16.00
pt: 7.00 - 14.00

stacjonarnie tak nie nie nie

167 wałbrzyski Głuszyca
Gmina Głuszyca, ul. Parkowa 9 58,340
Głuszycasekretariat@gluszyca.pl tel.:

    74 660 45 69
poradnictwo prawne dorośli pn - pt: 7.30 - 15.30 stacjonarnie tak nie nie nie

168 wałbrzyski Jedlina-Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastowska 11, 74
8455 356;ops@opsjedlina.pl -Joanna Zarzycka-Żyła pomoc psychopedagogiczna dzieci, młodzież pn - pt:  12 - 14 stacjonarnie tak tak tak nie

169 wałbrzyski Jedlina-Zdrój

Stowarzyszenie NFDS - Pan Dobrosław Kowalski
tel.698 966 444; Daniel i Kamila Procyk

tel:530119800 lub 503074581
poradnictwo prawne dorośli wg potrzeb

kontakt
telefoniczny a w
razie potrzeby
stacjonarnie w

Ośrodku Pomocy
Społecznej

Jedlina-Zdrój

tak nie tak tak

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastowska 11, 74
8455 356;ops@opsjedlina.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej
wsparcie w kryzysie dorośli wt: 14.30 - 17.30 stacjonarnie tak tak tak tak

170 wałbrzyski Mieroszów

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 32, 58-
350 Mieroszów, tel. 748458262, mail:

sekretariat@ops.mieroszow.pl
pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli wt: 15.30 - 17.30 stacjonarnie tak nie tak tak

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 32, 58-
350 Mieroszów, tel. 748458262, mail:

sekretariat@ops.mieroszow.pl
interwencja kryzysowa dzieci, młodzież,

dorośli

pn, wt i czw: 7.30 -
15.30                   śr:

07.30 - 16.30

stacjonarnie,
telefonicznie,

online
tak nie tak tak

Punkt konsultacyjny, ul. Żeromskiego 32, 58-350
Mieroszów, tel. 748458262, mail:

dfolc@ops.mieroszow.pl

poradnictwo pedagogiczne,
społeczne, rodzinne dorośli pn: 15.30 - 17.30 stacjonarnie tak nie nie nie

171 wałbrzyski Stare
Bogaczowice

GOPS Stare Bogaczowice ul. Główna 132 tel. 74 8452
730; mail. kontakt@gops-starebogaczowice.com

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli pn: 15.20 - 18.50

stacjonarnie: Stare
Bogaczowice ul.

Główna 172
(przedszkole)

tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli pt: 15.00 - 17.00

stacjonarnie: Stare
Bogaczowice ul.

Główna 172
(przedszkole)

tak nie nie nie

172 wałbrzyski Szczawno - Zdrój

 Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki  17, 58-310 Szczawno-Zdrój,

tel. 74 840-05-92, e-mail: KONTAKT@OPS-
SZCZAWNOZDROJ.PL

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn:  16.00 - 18.00
śr: 13.00 - 15.00 stacjonarnie tak nie nie nie

mailto:ops@opsgluszyca.pl
mailto:sekretariat@gluszyca.pl


173 wałbrzyski Walim

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Walimiu pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli 2 i 4 wtorek m-ca, 9 - 15 stacjonarnie tak nie tak tak

ul. Długa 8, 58-320 Walim,
748457650,osrodek@opswalim.pl poradnictwo prawne dorośli 1 raz w m-cu stacjonarnie/

telefonicznie tak nie nie tak

174 wołowski Wołów

Zespoł Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Wiosna" p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de

Notre Dame w Krzydlinie Małej;
Krzydlina Mała 70; 56-100 Wołów,

tel. 71 3890122, dom@dzieci-wiosna.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  11.30 - 15.00 stacjonarnie tak tak nie nie

poradnictwo prawne dorośli śr, czw: 9.00 - 14.00;
pt: 9.00 - 13.00 stacjonarnie tak tak nie nie

175 wołowski Wołów

Zespoł Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Wiosna" p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de

Notre Dame w Krzydlinie Małej;
Krzydlina Mała 70; 56-100 Wołów,

tel. 71 3890122, dom@dzieci-wiosna.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

pn - pt:  9.00 - 15.00
pn - czw: 8.00 -14.00 stacjonarnie tak tak nie nie

psychoterapia dorośli śr, czw: 15.00 - 18.00
pt: 9.00 - 13.00 stacjonarnie tak tak nie nie

poradnictwo prawne dorośli pn - pt:  11.30 - 15.00 stacjonarnie,
on-line tak tak nie nie

176 wołowski Wińsko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku pl.

Wolności 13, 56-160 Wińsko
tel. 717382464, e-mail: winsko2@wp.pl

poradnictwo prawne dorośli

środa
(po wcześniejszym

kontakcie
telefonicznym)

stacjonarnie tak nie nie tak

177 wołowski Wołów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie,
ul. T. Kościuszki 27, tel. (71) 389 25 46

pomoc psychologiczna,
interwencja kryzysowa dzieci, młodzież pn - pt: 8.00 - 15.30 stacjonarnie tak nie nie nie

178 wołowski Brzeg Dolny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Wołowie, ul. 1 Maja 1A, Brzeg Dolny,
tel. (71) 319 99 94

pomoc psychologiczna,
interwencja kryzysowa dzieci, młodzież, pn - pt: 8.00 - 15.30 stacjonarnie tak nie nie nie

179 wołowski Wińsko

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier
w Głębowicach; 71 389 04 96;

e-mail: sekretariat@spglebowice.pl

pomoc pedagogiczna,
informacyjna

dzieci, młodzież,
dorośli pn: 14.00 - 15.00 stacjonarnie tak tak tak nie

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier
w Głębowicach; 71 389 04 96;

e-mail: sekretariat@spglebowice.pl

pomoc pedagogiczna,
informacyjna

dzieci, młodzież,
dorośli śr: 9.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie tak nie

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier
w Głębowicach; 71 389 04 96; e-mail:

sekretariat@spglebowice.pl

pomoc psychologiczna,
informacyjna

dzieci, młodzież,
dorośli

czw: 9.00 - 10.30
13.30 - 14.30 stacjonarnie tak nie nie tak

180 wołowski Wińsko Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja
z Miry w Krzelowie pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli

pn:  08.00 - 12.50
śr: 8.00 - 12.50

czw: 8.30 - 12.50
stacjonarnie tak nie nie nie

181 wołowski Wińsko

Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza
w Orzeszkowie
Orzeszków 9

56-160 Wińsko
tel.71/3896194

email-sekretariat@sporzeszkow.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież wt, pt: 8 - 13 stacjonarnie tak nie nie nie



182 wołowski Wińsko Szkoła Podstawowa w Wińsku ul. Na Piaski 12
Wińsko 56-160 tel. 713898029 szkola@spwinsko.pl

pomoc psychologiczna,
pedagogiczna dzieci, młodzież

 psychologiczna:
pn, śr:  8.00 - 15.00,

wt: 8.00 - 13.30,
czw: 8.00 - 9.00
pt: 7.30 - 14.30
pedagogiczna:

wt: 11.00 - 15.00,
śr: 12.00 - 15.00

czw: 11.00 - 15.00

stacjonarnie tak tak tak tak

183 wołowski Wińsko
Przedszkole Samorządowe w Wińsku,

ul. Na Piaski 10, 56-160 Wińsko; tel.713809056,
sekretariat@pswinsko.pl

pomoc psychologiczna dzieci pn - wt: 8.30 - 10.00
pt: 10.30 - 12.00 stacjonarnie tak nie tak nie

184 wrocławski wrocławski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław,
tel. 71 72 21 860, pcpr@pcpr.wroclaw.pl

pomoc psychologiczna,
poradnictwo pedagogiczne

dorośli, dzieci,
młodzież pn - pt: 7.45 - 15.45 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli czw: 9.11 stacjonarnie tak nie nie nie

185 wrocławski Czernica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, 55-

003 Czernica, ul. Wrocławska 78, 571-226-326,
sekretariat@gops.czernica.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież czw: 15 - 18 stacjonarnie tak nie nie tak
pomoc psychologiczna dorośli czw: 15 - 18 stacjonarnie tak nie nie tak

poradnictwo prawne wt: 11 - 13 telefonicznie tak nie nie nie

186 wrocławski Długołęka
Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej

SALUS, Długołęka ul. Jarzębinowa 7,
tel. 789027125,

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn: 15.00 - 18.00
wt: 10.00 - 18.00
śr: 8.00 - 11.00

czw,  pt: 8.00 - 14.00

stacjonarnie tak tak nie tak

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli stacjonarnie tak tak nie tak

psychoterapia dorośli stacjonarnie tak tak nie tak
poradnictwo prawne dorośli stacjonarnie, on-line tak tak nie tak

187 wrocławski Jordanów Śląski GOPS Jordanów Śl. ul. Pocztowa 4 55-065 Jordanów
Śl. tel. 713161018 gopsjordanow@tlen.pl pomoc psychologiczna dzieci,

młodzież,dorośli
drugi i ostatni wtorek
m-ca: 10.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie tak nie

188 wrocławski Kąty Wrocławskie
Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Kątach

Wrocławskich, ul. Nowowiejska 4,
55-080 Kąty Wrocławskie, tel. 71 3347220

pomoc psychologiczna
wolonatriuszy

dzieci,
młodzież,dorośli

wsparcie umawiane
przez pracowników

GOPS
stacjonarnie tak tak nie nie

189 wrocławski Kobierzyce

 Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień w Kobierzycach, ul. Witosa

15, I piętro, tel. 71 3111328, info@gops.kobierzyce.pl
czynny w dniach i godzinach przyjęć

pomoc psychologiczna dorośli
wt: 15.00 - 20.00

czw: 15.00 - 20.00
pt: 14.00 - 20.00

stacjonarnie tak nie nie nie

190 wrocławski Mietków Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oferowane w
Szkole Podstawowej w Mietkowie

pomoc psychologiczna
i pedagogiczna

dzieci, młodzież
i dorośli godziny otwarcia szkoły stacjonarnie tak nie nie nie

191 wrocławski Sobótka
Punkt Konsultacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sobótce, ul. Strzelców2/1, 55-050 Sobótka, tel. 71

3162829

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli czw: 9.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc pedagogiczna
dzieci, młodzież,

dorośli

wt: 13.00 - 16.00
śr: 13.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie nie nie

radca prawny II i IV poniedziałek
miesiąca 8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

192 wrocławski Siechnice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach,
ul. Żernicka 17,

55-010 Św. Katarzyna,
gops@gops-siechnice.org.pl, tel. 71 311 39 68

pomoc psychologiczna dorośli czw: 14.00 - 18.00
pt: 14.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dorośli śr: 12.00 - 16.00 stacjonarnie tak nie nie nie

193 wrocławski Wrocław
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131,
50-440 Wrocław, ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl

pomoc psychologiczna,
psychoterapia

dzieci, młodzież
z Ukrainy i ich

rodziny
śr: 13.00 - 18.00 telefonicznie,

mailowo tak tak tak tak

mailto:info@gops.kobierzyce.pl
mailto:info@gops.kobierzyce.pl


konsultacje indywidualne
i szkolenie kadry

pedagogicznej
nauczyciele cały tydzień mailowa tak tak tak tak

194 Wrocław Miasto Wrocław

Centrum Zdrowia Psychicznego „+”
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

ul. Ostrowskiego 13 c, Wrocław
tel. 663 222 260

w godz. 8:00-20:00,  czp@spzoz.wroc.pl

pomoc psychologiczna dorośli pn - pt:  08.00 - 20.00 stacjonarnie tak tak nie nie

195 Wrocław Miasto Wrocław

Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”
ul. Borowska

tel. 690 580 652 od wtorku 1 marca
w godz. od 9:00-12:00

lub formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/LaFetyWB3d9SSaQH8

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
rodzice pn - pt:  08.00 - 18.00 stacjonarnie tak tak tak tak

196 Wrocław Miasto Wrocław

Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”
ul. Białowieska

Tel. 71-350 17 30
350 17 80

pn-pt w godz.
 8.00-15.00

sekretariat@neuropsychiatria.com

pomoc psychologiczna,
psychiatryczna dorośli pn - pt:  08.00 - 18.00 stacjonarnie tak tak nie nie

197 Wrocław Miasto Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Poradnia Zdrowia Psychicznego

wyb. L. Pasteura 10
Rejestracja kontakt mailowy lub telefoniczny

w dniach poniedziałek-piątek w godzinach
9:00 -14:00: +48 71 784 16 10 , +48 885 852 297

poradniazp@usk.wroc.pl

pomoc psychiatryczna dorośli

pn, śr, cz i pt:
08.00 - 15.00

wt: 10.30 - 18.00
stacjonarnie tak tak nie nie nie

198 Wrocław Miasto Wrocław
Klub Odnowa

WCI przy ul. Strzegomskiej 49 w pokoju 1A
tel. 504 799 615

pomoc psychologiczna dorośli pn - pt w godz. 8.00-
16.00 stacjonarnie tak tak nie nie nie

199 Wrocław Miasto Wrocław

Poradnia Rodzinna przy Klasztorze OO. Dominikanów
„Syntonia”

pl. Dominikański 2, wejście od ul. Janickiego,
II piętro, Wrocław

tel. 728 471 669 elektronicznie  e-mail:
syntoniadominikanie@gmail.com

http://syntonia.wroclaw.dominikanie.pl/

pomoc psychologiczna dorośli

Rejestracja
telefonicznie, w piątki,

w godz. 9.00-10.00
stacjonarnie tak nie nie nie tak

200 Wrocław Miasto Wrocław

Poradnia Rodzinna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Borowska 174, Wrocław,

- mailowo poradani.rodzinna.franciszek@gmail
www.poradniafranciszek.wroclaw.pl

pomoc pedagogiczno-
psychoterapeutyczna dorośli

 tel. 516 688 890
pn. od 8.30 do 9.00

u koordynatora
stacjonarnie tak nie tak nie tak

201 Wrocław Miasto Wrocław

Poradnia Rodzinna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Augustyna

 ul. Sudecka 90, Wrocław
Rejestracja   tel. 519461390

lub elektronicznie
akademiarodzinyaugustyn@poczta.fm

www.wroclaw.kapucyni.pl

doradca życia rodzinnego dorośli
Rejestracja

tel. 519461390
pn - pt 11.00 - 19.00

stacjonarnie tak nie tak nie tak

pomoc psychologiczna dorośli stacjonarnie tak nie tak nie tak

pomoc pedagogiczna dorośli stacjonarnie tak nie tak nie tak

doradca życia rodzinnego dorośli stacjonarnie,  tak nie tak nie tak

202 Wrocław Miasto Wrocław

Poradnia Rodzinna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. NMP Bolesnej we Wrocławiu   Strachocinie

ul. Tatarakowa 1-3, Wrocław

e-mail:
poradnia.strachocin@gmail.com.

www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl

pomoc pedagogiczna dorośli
Rejestracja

 tel. 506 018 669
pn - pt 10.00 - 16.00

stacjonarnie tak nie nie nie tak

193 wrocławski Wrocław
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131,
50-440 Wrocław, ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl



pomoc psychoterapeutyczna dorośli stacjonarnie tak nie nie nie tak

203 Wrocław Miasto Wrocław

Punkt Poradnictwa Rodzinnego Port Wrocław
Wrocław, ul. Suwalska 11, ul. Ofiar Oświęcimskich

41/43 pok.407  (IV p.)
 Rejestracja tel. 509 192 666

pn-pt
http://towarzystwonaszdom.pl/portWroclaw

pomoc psychologiczna dorośli śr: 09.00 - 13.00 stacjonarnie tak nie nie nie tak

204 Wrocław Miasto Wrocław MOPS Wrocław
 ul. Hubska 30-32 Wrocław tel. 794 009 168 konsultant psycholog dorośli pn, wt, śr i czw: 8 - 18 stacjonarnie tak nie nie nie tak

205 Wrocław Miasto Wrocław MOPS Wrocław
ul. Hubska 30-32 Wrocław tel. 501 027 831

tłumacz j. ukraińskiego,
wsparcie konsultantów,

psychologów, specjalistów,
pracowników socjalnych
w kontaktach z osobami

pochodzenia ukraińskiego

dorośli pn - pn: zadaniowy czas
pracy stacjonarnie tak tak nie nie nie

206 Wrocław Miasto Wrocław

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1,
ul. Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław,

tel. 71 798 68 28
sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

dzieci, młodzież,
dorośli pn - pt 8.00-17.00 stacjonarnie tak tak tak nie tak

207 Wrocław Miasto Wrocław

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław,

tel. 71 798 68 29,
sekretariat.ppp2@wroclawskaedukacja.pl

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

dzieci, młodzież,
dorośli

pn, wt: 10.00 - 16.00
śr: 10.00 - 14.00

czw: 13.00 - 16.00
stacjonarnie tak nie nie nie tak

208 Wrocław Miasto Wrocław

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4
ul. Jemiołowa 59, 53-426 Wrocław,

tel. 71 798 68 30,
sekretariat.ppp4@wroclawskaedukacja.pl

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

dzieci, młodzież,
dorośli

pn - czw: 8.00 - 16.00
pt: 8.00 - 15.00 stacjonarnie tak tak nie nie tak

209 Wrocław Miasto Wrocław

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5    
ul. Czajkowskiego 28, 51-171 Wrocław,

tel. 71 798 68 31
sekretariat.ppp5@wroclawskaedukacja.pl

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

dzieci, młodzież,
dorośli

pn: 8.30 - 13.30
wt: 9.00 - 13.00
śr: 15.00 - 17.00

czw. zapisy co drugi
czwartek od

dn.17.03.2022
w godz. 8:30-11:30

stacjonarnie tak nie nie nie tak

210 Wrocław Miasto Wrocław
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 9  

ul. Krakowska 102 tel. 50-427 Wrocław,
tel.71 798 68 32 sekretariat@ppp9-wroc.pl

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

dzieci, młodzież,
dorośli

pn, czw, pt:
8.30 - 15.30

wt, śr: 8.30 - 17.00
stacjonarnie tak nie tak nie nie

211 Wrocław Miasto Wrocław

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna - ZPO
nr 3 ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław,

tel. 71 798 68 84,
marta.grygiel@wroclawskaedukacja.pl

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

dzieci, młodzież,
dorośli

pn - pt: 7.00 - 15.00
(sekretariat) terapeuci

8.00 - 21.00
(w zależnosci od

potrzeb)

stacjonarnie tak nie nie nie tak

202 Wrocław Miasto Wrocław

Poradnia Rodzinna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. NMP Bolesnej we Wrocławiu   Strachocinie

ul. Tatarakowa 1-3, Wrocław

e-mail:
poradnia.strachocin@gmail.com.

www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl

Rejestracja
 tel. 506 018 669

pn - pt 10.00 - 16.00



212 ząbkowicki Bardo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej "Nadzieja",
ul. 1 Maja 12, 57-256 Bardo, tel. 74 8 171 552,

509 043 902,
email: oik.nadzieja@gmail.com

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym stacjonarnie tak tak nie tak

213 ząbkowicki Złoty Stok Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Złotym Stoku,
Rynek 22, pok. 5 tel. 748 164 136 poradnictwo prawne dorośli

pn: 13.00 - 17.00
wt: 08.00 - 12.00
śr: 09.00 - 13.00

czw: 12.00 - 17.00
pt: 12.00 - 16.00

stacjonarnie tak nie tak tak

214 ząbkowicki Złoty Stok
Punkt Konsultacyjny
ul. 3 Maja 10 (parter)

57-250 Złoty Stok tel. 783293287

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież śr: 10.00 - 12.00 stacjonarnie tak nie nie tak

pomoc psychologiczna dorośli śr: 16.00 - 18.00 stacjonarnie tak nie podstawowy
stopień

podstawowy
stopień

pomoc psychologiczna dorośli pt: 16.30 - 18.30
sob: 10.00-12.00 stacjonarnie tak nie nie podstawowy

stopień

215 ząbkowicki Ciepłowody
ZSP Ciepłowody, ul. Szkolna 2,

57-211 Ciepłowody
zspsekretariat@ciepłowody.pl

pomoc psychologiczna dziecie,
młodzież

w dni pracy placówki
oświatowej stacjonarnie tak nie nie nie

216 ząbkowicki Ciepłowody Ośrodek Pomocy Społecznej,
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,

dorośli
1 i 3 czwartek miesiąca

godz. 10.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie nie

217 ząbkowicki Ciepłowody Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. A. Mickiewicza 2, 57-
211 Ciepłowody

punkt konsultacyjny,
psychoterapeuta

dzieci, młodzież,
dorośli

ostatni piątek miesiąca
godz. 14-15 stacjonarnie tak nie nie nie

218 ząbkowicki Stoszowice

Ośroedk Interwencji Kryzysowej "NADZIEJA"
w Bardzie ul. 1 Maja 12

57-256 Bardo telefon:(0-74) 817-15-52
nadzieja@sisco.pl

dyżury psychologa w Punkcie Interwencji kryzysowej
w Stoszowicach - Stoszowice nr 92,

57- 213 Stoszowice

pomoc psychologiczna młodzież
i dorośli

I i III środa miesiąca
w godz. 15.30 - 17.30,

II i IV środa miesiąca w
godz. 10.00 - 12.00

stacjonarnie tak nie nie nie

219 ząbkowicki Ziębice
Gminne Centrum Pomocy w Ziębicach,

ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice,
b.rak@ziebice.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

wt: 17.00 - 19.00,
czw: 16.00 - 19.00 stacjonarnie tak nie nie nie

poradnictwo prawne dzieci, młodzież,
dorośli wt: 8.30 - 13.30 stacjonarnie tak nie nie nie

220 zgorzelecki Miejska Zgorzelec
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zgorzelcu,
ul. Powstańców Śl. 1, kom. 722005200, tel 75 77 52
608, sekretariat@poradniazgorzelec.szkolnastrona.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli wt: 8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie tak

zajęcia warsztatowe
o charakterze terapeutycznym dla
dzieci w wieku przedszkolnym:

muzyczne/plastyczne/
ogólnorozwojowe w małych

grupach do 3 osób

dzieci w wieku
przedszkolnym

po zebraniu grupy:
wt: 13.30 stacjonarnie tak nie nie nie

221 zgorzelecki Miejska Bogatynia
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bogatyni,

ul. Kościuszki 33, tel. 75 77 32 125,
sekretariat@poradniabogatynia.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  11.00 - 15.00 stacjonarnie tak tak nie nie

konsultacje/porady dorośli śr:  9.00 - 14.00
pt: 9.00 - 13.00 stacjonarnie tak tak nie tak



222 zgorzelecki Miejska Zgorzelec
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

w Zgorzelcu, ul. Partyzantów 4,  tel. 75 77 52 512,
zgorzeleclo@wp

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie tak

223 zgorzelecki Miejska Bogatynia
Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni,

ul. Kościuszki 33, tel. 75 77 32 374,
zszbogatynia@o2.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie tak

224 zgorzelecki Miejska Zgorzelec
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych

w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śł. 1, 59-900 Zgorzelec,
tel. 75 77 51 071, szkola@zszil.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie tak

225 zgorzelecki Miejska Zgorzelec
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, ul.

Francuska 6, 59-900 Zgorzelec,
tel. 75 77 52 393, zgemilka@poczta.onet.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie tak

226 zgorzelecki Miejska Zgorzelec

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza
Korczaka w Zgorzelecu, ul. Powstańców Śl. 1,

59-900 Zgorzelec tel. 75 64 92 564,
sowkorczak@op.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie tak

227 zgorzelecki Miejska Zgorzelec
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy

im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, ul. Armii
Krajowej 10d, 59-900 Zgorzelec

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież pn - pt:  8.00 - 14.00 stacjonarnie tak nie nie tak

228 zgorzelecki Miejska Zgorzelec
Gabinet Psychoedukacji i Psychoterapii ul.

Iwaszkiewicza 15a/2 adres email:
marta.lyczkowska@wp.pl

psychoterapia dorośli czw: 16.00 - 18.00 stacjonarnie tak tak

229 zgorzelecki Miejska Zgorzelec

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczej w Zgorzelcu, ul.
Traugutta 77b

kontakt 75-77-56-911
email: sekretariat@mops.zgorzelec.eu

pomoc psychologiczna dorośli,
młodzież i dzieci wt: 7.30 - 17.00 stacjonarnie

i on-line tak nie nie nie

230 zgorzelecki Sulików

GOPS Sulików ul. Pocztwa 7A, 59-975 Sulików tel.
75 77 87 330, e-mail:gops@sulikow.pl wsparcie psychologiczne dorośli czw: 15 - 18 stacjonarnie tak nie nie nie

SP w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików
tel. 75 77 87 35,

e-mail:sekretariat@spsulikow.pl
pomoc psychologiczna dzieci pn: 7.00 - 12.30

czw: 7.00 - 11.30 stacjonarnie tak nie nie nie

231 zgorzelecki Sulików SP w Biernej, Bierna 57, 59-970 Zawidów,
tel. 75 77 76 108, e-mail:spbierna@interia.pl pomoc psychologiczna dzieci śr: 8.00 - 11.30 stacjonarnie tak nie nie nie

232 zgorzelecki Bogatynia

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny ul. Żołnierzy II Armii W.P.14 59-

920 Bogatynia, tel. 757772449, sekretariat@ops-
bogatynia.pl

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież umówione telefonicznie
terapie stacjonarnie tak nie nie nie

pomoc psychologiczna dorośli umówione telefonicznie
terapie stacjonarnie tak nie nie nie

233 złotoryjski Złotoryja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul.

Bolesława Chrobrego 1 59-500 Złotoryja
tel. 76 8783-429, 571396521

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

IV-XII.2022r.
I i II środa miesiąca

15.30 - 18.30

stacjonarnie,
on-line tak nie nie nie

Punkt konsultacyjny dla osób
uzależnionych,

współuzależnionych, ofiar
przemocy i sprawców przemocy

dorośli
IV-XII.2022r.

I, II, III środa miesiąca
15.00 - 18.00

stacjonarnie  tak nie nie nie



dyżury i działania interwencyjno
- wspierające  dyżur członka
zespołu interdyscyplinarnego

dorośli
IV-XII.2022r.

I, II środa miesiąca
15.30 - 18.30

stacjonarnie, on-line tak nie nie nie

pomoc terapeutyczna dzieci, młodzież,
dorośli

IV-XII.2022r.
I i II środa miesiąca

13.00 - 18.00

stacjonarnie, on-
line tak nie nie nie

234 złotoryjski Złotoryja Fundacja Animus ul. Basztowa 12,
59-500 Złotoryja

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli

wizyty umawiane
są indywidualnie stacjonarnie tak tak nie nie

pomoc psychiatryczna  dorośli wizyty umawiane
są indywidualnie stacjonarnie tak tak nie nie

poradnictwo prawne dorośli wizyty umawiane
są indywidualnie stacjonarnie  tak tak nie nie

235 złotoryjski Wojcieszów

Miejski Ośrodek Pomocy Spoecznej 59-550
Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 105,

tel. 75 75 11 866, mopswojcieszow@naszops.pl, Punkt
Konsultacyjny

specjalista terapii
uzależnień dorośli

co drugi poniedziałek
każdego miesiąca

13.00 - 15.00
stacjonarnie  tak nie nie nie

Miejski Ośrodek Pomocy Spoecznej 59-550
Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 105,

tel. 75 75 11 866, mopswojcieszow@naszops.pl, Punkt
Konsultacyjny

poradnictwo prawne dorośli
pierwszy poniedziałek

każdego miesiąca
18.00 - 20.00

stacjonarnie tak nie nie nie

236 złotoryjski Złotoryja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Złotoryi,Al.. Miła 18, 59-500 Złotoryja,
pcprzlotoryja@wp.pl, tel. 76 8784447

interwencja kryzysowa,
pomoc psychologiczna,

pomoc socjalna

dzieci, młodziez,
dorośli

pomoc psychologiczna: pn:
12.30 - 15.00 i 16.00 - 19.00

wt: 08.00 - 12.00
śr: 08.00 - 11.30 i 16.00 -

19.00
pt: 16.30 - 19.30  interwencja

kryzysowa i poradnictwo
socjalne:  pn - pt: 7.00 - 15.00

stacjonarnie,
telefonicznie, on-

line
tak nie nie nie

237 złotoryjski Złotoryja

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi,
Al.Miła 4, 59-500 Złotoryja, tel. 76 8783021,

e-mail:gops@gops.zlotoryja.com.pl
.

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież

poradnictwo socjalne:
07.00 - 15.00

stacjonarnie tak tak tak nie

poradnictwo prawne dorośli stacjonarnie tak nie tak tak

pomoc psychologiczna dzieci, młodzież,
dorośli stacjonarnie tak tak tak tak

psychoterapia dorośli stacjonarnie tak tak tak nie

poradnictwo prawne dorośli stacjonarnie, on-line tak nie nie tak

233 złotoryjski Złotoryja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul.

Bolesława Chrobrego 1 59-500 Złotoryja
tel. 76 8783-429, 571396521


