
                                                  Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Nazwa Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail
Czy 

występują?

Łączna ilość 

miejsc, którymi 

dysponuje 

placówka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Biuro ds. Profilaktyki                               

i Uzależnień przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy 

Społecznej                                                                                                     

w Bestwinie

Bestwina Szkolna 4 668-193-540 profilaktyka@bestwina.pl
uzyskanie informacji, 

poradnictwo

poniedziałek 8.00-

17.00

wtorek-piątek 8.00-

14.00

NIE 0

dostępność obsługi dla osób 

głuchych i słabosłyszących,

brak barier architektonicznych

2 Punkt Konsultacyjny Bestwina Szkolna 4 668-193-540 profilaktyka@bestwina.pl
uzyskanie informacji, 

poradnictwo, konsultacje

poniedziałek 8.00-

17.00

wtorek-piątek 8.00-

14.00

NIE 0

dostępność obsługi dla osób 

głuchych i słabosłyszących,

brak barier architektonicznych

3

Ośrodek Wspierania 

Dziecka i Rodziny                                                               

w Będzinie

Będzin
Ignacego 

Krasickiego
17 (32) 267-43-52 (32) 267-43-52 sekretariat@owdir.bedzin.pl

 - pomoc psychologiczna                                    

i pedagogiczna,

 - terapia indywidualna                                                     

i grupowa,

 - terapia dla ofiar przemocy,

 - grupy wsparcia dla 

rodziców,

 - terapia uzależnień,

 - konsultacje, porady.

od poniedziałku do 

czwartku od 10.00 do 

18.00

piątek od 8.00 do 

16.00

NIE 0
winda, podjazd przy wejściu 

głównym

4
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej
Będzin Krakowska 11 722-081-154 pcus@pcpr.bedzin.pl

- zapewnienie schronienia

- poradnictwo 

psychologiczne

całodobowo TAK 5

 - winda

 - brak barier 

architektonicznych                                            

w pomieszczeniach,

 - tablice informacyjne                                                  

z powiększonym drukiem, 

specjalne oznaczenia 

pomieszczeń, w tym tablice                                              

w języku Braille'a

5 Punkt Konsultacyjny Będzin
11 listopada 

(sala 19)
1

porada prawna

konsultacje 

psychoterapeutyczne

wtorek 15.30-17.30

środa 13.00-17.00

NIE 0 brak barier architektonicznych

6 Punkt Konsultacyjny Będzin

Rtm. W. Pileckiego

(Miejska Świetlica 

Środowiskowa)

17

porada prawna

konsultacje 

psychoterapeutyczne

środa 11.00-13.00

czwartek 8.00-12.00

NIE 0 brak udogodnień

7 Punkt Konsultacyjny Będzin

Konopnickiej

(Szkoła Podstawowa 

Nr 6)

13

porada prawna

konsultacje 

psychoterapeutyczne

środa 13.15-15.15

środa 8.00-12.00

NIE 0 brak barier architektonicznych

       2022 rok

Dostępność dla osób                                                                                                                                      

z niepełnosprawnościami
lp.

Dane jednostki

Rodzaj świadczonych usług
Dni i godziny przyjęć 

interesantów

Miejsca noclegowe



8
Podbeskidzki Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej
Bielsko-Biała Piękna 2 (33) 814-62-21 (33) 814-62-21 kontakt@poik.bielsko.pl

Pomoc dla osób                                                                                             

z problemem przemocy                                                                                             

w rodzinie jest świadczona 

ambulatoryjnie i hostelowo. 

Przeprowadzane są również 

interwencje wyjazdowe. 

Świadczone usługi: pomoc 

psychologiczna, 

pedagogiczna, interwencja 

kryzysowa, pomoc prawna.

placówka całodobowa 

czynna przez 7 dni                                                         

w tygodniu

TAK 22

-podjazd do budynku

-dostępność tłumacza języka 

migowego dla osób głuchych i 

słabosłyszących

9
Zespół placówek dla dzieci                                                             

i młodzieży "Parasol"
Bielsko-Biała Legionów 9 (33) 498-88-96 sekretariat@zpdmparasol.pl

programy profilaktyczne dla 

dzieci z rodzin z problemem 

przemocy w rodzinie

od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.30-

15.30

NIE 0

dostępność tłumacza języka 

migowego dla osób głuchych i 

słabosłyszących

10

Centrum obsługi placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych

Bielsko-Biała Lompy 9/1 (33) 811-73-43 (33) 811-73-43 sekretariat@copow.bielsko.pl

pomoc psychologiczna 

udzielana 

rodzicom/opiekunom oraz 

dzieciom pochodzących z 

rodzin z problemem 

przemocy w rodzinie

placówka całodobowa, 

czynna przez 7 dni                                                                                            

w tygodniu

TAK 64 brak udogodnień

11
Ośrodek Wspierania 

Rodziny
Bielsko-Biała Bystrzańska 55c (33) 810-12-55 (33) 810-12-55 stow.wsp.rodz.bb@gmail.com

pomoc psychologiczna, 

terapeutyczna,pomoc 

prawna

termin ustala się 

telefonicznie od 

września 2022 r. do 

czerwca 2023 r.

NIE 0 brak udogodnień

12
Katolickie Towarzystwo 

Kulturalne "Klub Arka"
Bielsko-Biała Krasińskiego 17 (33) 822-06-25 ktk@przymierze.info

pomoc psychologiczna, 

terapeutyczna i prawna dla 

osób i rodzin z problemem 

alkoholowym, narkotykowym 

i przemocy                                                         

w rodzinie

od poniedziałku do 

piątku w godz. od 

13.00 do 18.00

NIE 0 brak udogodnień

13
Bielskie Towarzystwo 

Trzeźwości
Bielsko-Biała Inwalidów 6 (33) 822-82-40 bttbielsko@gmail.com

konsultacje, wsparcie, 

pomoc psychologiczna                                                       

i prawna dla osób i rodzin                                                                                    

z problemem uzależnień                                                                                                   

i przemocy w rodzinie

od poniedziałku do 

piątku w godz.od 

15.00 do 20.00; 

soboty, niedziele                      

i święta od 16.00 do 

20.00

NIE 0

brak barier 

architektonicznych, lokal 

usytuowany na parterze

14

Śląska Fundacja "Błękitny 

Krzyż" - Ośrodek 

Readaptacyjny

Bielsko-Biała Bystrzańska 51a (33) 817-20-49 osrodek.readaptacyjny2@bk-europe.pl

program readaptacyjny dla 

osób m.in z problemem 

uzależnień i stosowania 

przemocy w rodzinie

od poniedziałku do 

piątku w godz. 9.00-

15.00

TAK 17 brak udogodnień

15
Dom Matki i Dziecka Caritas 

Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Bielsko-Biała Ks. Brzóski 3a 795-420-470 dmdc@caritas.bielsko.pl

pomoc w formie schronienia 

dla matek z dziećmi z 

doświadczeniem przemocy w 

rodzinie

placówka całodobowa 

czynna przez 7 dni                                        

w tygodniu

TAK 30

placówka jest dostosowana 

dla osób  niepełnosprawnych 

ruchowo, jest podjazd,                                           

w łazience są uchwyty, 

zamontowane krzesełko pod 

prysznicem



16
Gminne Centrum 

Profilaktyki Uzależnień
Bieruń Wł.Jagiełły 1 (32) 216-27-88 (32) 216-21-76 sekretariat@mops.bierun.pl

poradnictwo

psychologiczne,prawne, 

socjalne

poniedziałek godz. 

16.00

wtorek 16.00-18.00

środa godz. 16.00 -

19.00

czwartek godz. 16.00-

18.00

piętek godz. 9.00-

11.00

NIE 0 brak udogodnień

17 Punkt Konsultacyjny Blachownia Sienkiewicza 16 781-292-827

porady i konsultacje 

psychologa, instruktora 

terapii uzależnień

psycholog: wtorek, 

piątek 15.00-18.00

terapeuta uzależnień: 

poniedziałek 16.00-

19.00

piątek 7.00-10.00

NIE 0

w budynku znajduje się winda 

oraz toalety przystosowane 

dla osób niepełnosprawnych

18

Punkt Konsultacyjny 

działający w ramach 

Gminnej Komisji 

Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych w 

Bobrownikach dla osób                                                       

i rodzin uzależnionych oraz 

współuzależnionych

Bobrowniki Kościuszki 25c (32) 287-78-63 (32) 287-78-63 ops@bobrowniki.pl

świadczone są porady 

psychologiczno-

psychiatryczne

wtorki                                                                                         

(2 razy w miesiącu)
NIE 0 brak udogodnień

19

Punkt Konsultacyjny przy 

Centrum Usług Społecznych 

w Bojszowach

Bojszowy Sierpowa 38 (32) 328-93-05 (32) 328-93-20 kontakt@cus.bojszowy.pl
konsultacje dla osób 

uzależnionych i ich rodzin

poniedziałki od 15.30 

do 17.00
NIE 0 brak udogodnień

20
Punkt informacyjno-

konsultacyjny
Brenna Zalesie 3 (33) 853-64-59 33 8587101 gops@brenna.org.pl

 - poradnictwo 

psychologiczne

 - udzielania porad i 

wsparcia w zakresie 

profilaktyki alkoholowej oraz 

narkotykowej i innych 

uzależnień

poradnictwo 

psychologiczne: wtorki 

od godz.16.15-18.15

profilaktyka 

uzależnień:

 - pierwszy czwartek 

każdego miesiąca                  

w godzinach od 12.00 

do 14.00,

- drugi piątek każdego 

miesiąca                                  

w godzinach od 09.00  

do 11.00,

- trzeci czwartek 

każdego miesiąca                    

w godzinach od 12.00  

do 14.00,

- czwarty czwartek 

każdego miesiąca                    

w godzinach od 12.00  

do 14.00.

NIE 0 brak udogodnień

21
Punkt informacyjno-

konsultacyjny
Brenna Leśnica 8 (33) 853-64-59 (33) 858-71-01 gops@brenna.org.pl poradnictwo prawne

2 x w miesiącu 

(poniedziałki od 13.00 

do 15.00), po 

telefonicznym 

uzgodnieniu

NIE 0 winda



22

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Bytomiu

Bytom Wrocławska 46

533-302-078

(32) 438-89-50

(32) 438-89-51

(32) 438-89-52

(32) 438-89-53

oik@mopr.bytom.pl

pomoc psychologiczna, 

pedagogiczna, 

terapeutyczna, korekcyjno-

edukacyjna, interwencyjna, 

socjalna, poradnictwo, 

schronienie.

7.30 - 19.30,

schronienie 

całodobowo

TAK 16 brak udogodnień

23

Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie

Chorzów 3 Maja 4/U4 (32) 345-28-10 (32) 345-28-10 sowopr.chorzow@gmail.com

prowadzenie hostelu dla 

osób doświadczających 

przemocy, konsultacje 

psychologiczne, 

pedagogiczne, praca 

socjalna, zajęcia grupowe 

dla dzieci i dorosłych

całodobowo TAK 10 brak udogodnień

24 Ośrodek Wsparcia Rodziny Chorzów Siemianowicka 58
(32) 241-15-27

798-873-231
(32) 241-15-27 owr.specjalisci@gmail.com

prowadzenie hostelu, pomoc 

psychologiczna, pomoc 

pedagogiczna, konsultacje z 

certyfikowanym specjalistą 

ds.przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie

od poniedziałku do 

piątku 7.00-19.00
TAK 10

Do budynku i wszystkich jego 

pomieszczeń można wejść z 

psem asystującym i psem 

przewodnikiem. W placówce 

można skorzystać z tłumacza 

polskiego języka migowego 

(PJM) online po uprzednim 

zgłoszeniu chęci skorzystania 

z niej przez klienta.

25
Centrum Aktywizacji 

Społecznej   
Chorzów  Powstańców   70/3  (32) 307-53-29  pomocprawna@opschorzow.pl poradnictwo prawne  

poniedziałek, środa od 

7.00 do 15.00                                                                                                                

wtorek,czwartek od 

7.00 do 14.00                                                                                                                                      

piątek od 7.00 do 

13.00  

NIE
platforma dla osób 

niepełnosprawnych

26

Punkt konsultacyjny przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Chybiu

Chybie Bielska 61
(33) 856-11-45

(33) 858-92-22
(33) 856-11-45 gops@chybie.pl

poradnictwo psychologiczne                               

i prawne oraz w zakresie 

profilaktyki uzależnień

psycholog: 

w 2-gi i 4-ty czwartek 

miesiąca w godz.: 

15.30-18.00

prawnik:

w 2-gi i 4-ty wtorek 

miesiąca w godz.: 

14.00-16.00

poradnictwo w 

zakresie profilaktyki 

uzależnień:                          

w 1-szy i 3-ci czwartek 

miesiąca w godz.: 

15.00-17.00 (w roku 

szkolnym spotkania   

w trzeci czwartek 

miesiąca odbywają się 

w szkołach na terenie 

Gminy Chybie)

NIE 0  podjazd, winda



27
Punkt konsultacyjny przy 

Urzędzie Gminy w Chybiu
Chybie Bielska 78 (33) 856-10-96 (33) 854-50-55 sekretariat@chybie.pl poradnictwo prawne

poniedziałek: 8.00-

12.00

wtorek: 12.30-16.30

środa: 11.00-15.00

czwartek: 8.00-12.00

piątek: 8.00-12.00

NIE 0 podjazd

28

Powiatowy Ośrodek 

Wsparcia dla Osób 

Dotkniętych Przemocą                                                                          

w Rodzinie  

Cieszyn Mała Łąka 17a (33) 851-29-29  pow@bycrazem.com

pełnienie dyżurów 

interwencyjnych (w nocy, dni 

świąteczne i weekendy), 

wsparcie emocjonalne i 

informacyjne, udzielanie 

schronienia, obsługa 

telefonu zaufania, pomoc 

prawna, pomoc 

psychologiczna, praca 

socjalna, opieka 

pedagogiczna nad dziećmi 

przebywającymi w Ośrodku, 

prowadzenie grupy wsparcia 

dla dorosłych, prowadzenie 

grupy socjoterapeutycznej 

dla dzieci  

placówka całodobowa  TAK 19
brak barier architektonicznych 

na parterze budynku

29
Centrum Profilaktyki, 

Edukacji i Terapii "Kontakt"
Cieszyn ks. Janusza 3

(33) 479-54-55

(33) 479-53-54
(33) 479-54-55 cpeit@bycrazem.com

pomoc psychologiczna, 

prawna, poradnictwo, 

interwencja kryzysowa

poniedziałek, środa 

czwartek 8.00-16.00

wtorek 8.00-17.00

piątek 8.00-15.00

NIE 0 brak udogodnień

30

Lokalny Punkt Pomocy 

Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem

Cieszyn Wałowa 4 667-254-710 pokrzywdzenicieszyn@caritas.bielsko.pl

pomoc prawna, 

psychologiczna, materialna, 

pokrywanie części kosztów 

leczenia, opłat za 

mieszkanie

poniedziałek 15.00-

20.00

piątek 8.00-13.00

NIE 0 brak barier architektonicznych

31

Biuro ds Profilaktyki i 

Przeciwdziałania 

Uzależnieniom

Czechowice-

Dziedzice
Plac Jana Pawła II 3/3 (32) 214-71-61 (32) 214-71-52 ppu@um.czechowice-dziedzice.pl

prowadzenie działań                                

z zakresu profilaktyki 

uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy

poniedziałek, wtorek, 

środa  7.30-15.30  

czwartek 7.30-17.30

piątek 7.30-13.30

NIE 0

obsługa osób                                                                  

z niepełnosprawnością 

ruchową znajduje się na 

parterze budynku (po 

wcześniejszym ustaleniu). 

32
Miejski Ośrodek Terapii 

Uzależnień

Czechowice-

Dziedzice
Nad Białką 1 B (32) 215-97-40 motucz-dz@bk-europe.pl

prowadzenie terapii osób 

uzależnionych, 

nadużywających alkocholu, 

substancji psychoaktywnych, 

leków

poniedziałek-piątek 

8.00-20.00
NIE 0

dla osób  

niepełnosprawnością ruchową 

jest możliwość skorzystania                                                            

z windy i schodołazów 



33 Świetlica Zatoka
Czechowice-

Dziedzice
Słowackiego 32 a (32) 215-26-90 (32) 215-44-09 zatoka@ops-czdz.pl

prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej, konsultacje 

psychologiczne dla dzieci i 

rodziców, terapie 

logopedyczne, terapia 

specjalistyczna (SI, ręki)

poniedziałek-piątek 

14.00-19.00
NIE 0 brak udogodnień 

34 Punkt Konsultacyjny
Czechowice-

Dziedzice
Plac Jana Pawła II 3/31 B 738-444-817

prowadzenie konsultacji 

psychologicznych, prawnych 

oraz z zakresu uzależnienia 

od substancji 

psychoaktywnych

psycholog

poniedziałek 15.30-

18.00

radca prawny

wtorek 15.30-18.30

psycholog/ terapeuta 

dla dzieci

środa 16.00-19.00

terapeuta ds. 

uzależnień

piątek 16.00-18.00

NIE 0

osoby z niepełnosprawnością 

ruchową mogą zostać przyjęte 

w pomieszczeniu na parterze 

(po wcześniejszym ustaleniu)

35
Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny
Czeladź Rynek

22                         

(pokój                  

nr 210 

piętro I)

607-089-993 czeladz@um.czeladz.pl

 - konsultacje w sprawach 

przemocy domowej

 - konsultacje dla osób 

uzależnionych od alkoholu 

oraz dla ich rodzin

 - porady prawne

 - zajęcia 

psychoterapeutyczne dla 

dorosłych dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych,

- konsultacje dla osób 

uzależnionych od 

narkotyków i ich rodzin

Konsultacje                         

w sprawach przemocy 

domowej

poniedziałki od 16.00 

do 19.00, zajęcia 

psychoterapeutyczne 

dla dorosłych dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych

wtorki od 8.00 do 

21.00, porady prawne

środy od 15.00 do 

19.00, konsultacje dla 

osób uzależnionych 

od narkotyków i ich 

rodzin

czwartki od 15.00 do 

17.00, konsultacje dla 

osób uzależnionych 

od alkoholu i ich 

rodzin

piątki od 15.00 do 

19.00

NIE 0

Budynek wyposażony jest                              

w podjazd umożliwiający 

osobom niepełnosprawnym 

wyjście do budynku.                                 

W budynku jest też winda. Na 

stronie internetowej 

dotyczącej Punktu 

Informacyjno-Konsultacynjego 

dostępny jest tłumacz języka 

migowego. Aktualnie tablice 

informacyjne nie są napisane 

językiem Braille"a, jednak są 

napisane powiększonym 

drukiem.

36
Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny
Czernichów Strażacka 6/7 (33) 866-13-38 (33) 866-13-38 sekretariat@gops.czernichow.com.pl

poradnictwo w zakresie 

przeciwdziałania przemocy                              

w rodzinie, udzielenie 

pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej.

w termie po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu

NIE 0

 - częściowe zniesienie barier 

architektonicznych,

 - dostępność tłumacza języka 

migowego,

 - udogodnienia na stronie 

internetowej



37

Zespół Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie przy 

Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Czerwionce - 

Leszczynach

Czerwionka - 

Leszczyny
Wolności 2a

(32) 723-16-78 

797-243-008 

509- 983-558

zpp@opsczerwionka.pl

1. praca socjalna,

2. realizacja procedury 

"Niebieskie Karty",

3. konsultacje ze 

specjalistami w zakresie 

pracy z osobą/rodziną                          

z problemem przemocy 

domowej,

4. interwencja kryzysowa,

5. poradnictwo prawne                         

(w czwartki),

6. poradnictwo 

psychologiczne                                      

(w poniedziałki i i w piątki)

poniedziałek 7.30 - 

17.00

wtorek, środa, 

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 14.00

NIE

podjazd, winda, dostępność 

tłumacza języka 

migowego,skalowanie 

czcionki na stronie www

38

Mieszkania chronione 

treningowe przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w 

Czerwionce - Leszczynach

Czerwionka - 

Leszczyny
Młyńska 21a (32) 723-12-19

1.zapewnnienie schronienia 

ze względu na trudną 

sytuację życiową,

2.praca socjalna,

3.konsultacje ze 

specjalistami w zakresie 

pracy z osobą / rodziną                         

z problemem przemocy 

domowej

poniedziałek 7.30-

17.00

wtorek, środa, 

czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00

TAK 22

podjazd, winda, dostępność 

tłumacza języka migowego, 

skalowanie czcionki na stronie 

www.

39

Punkt Informacyjno - 

Konsultacyjny przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w 

Czerwionce - Leszczynach

Czerwionka - 

Leszczyny
Wolności 2a (32) 431-59-75

usługi w zakresie pomocy,

diagnozowania, poradnictwa        

i konsultacji dla osób 

uzależnionych, 

współuzależnionych, a także 

ofiar przemocy domowej 

oraz sprawców

1. psycholog w każdą 

środę w godz. 8:00 - 

12:00

2. terapeuta 

uzależnień w każdy 

czwartek w godz. 

14:00 - 18:00

NIE podjazd, winda

40

Częstochowskie 

Towarzystwo Profilaktyki 

Społecznej, 

Częstochowskie Centrum 

Interwencji Kryzysowej

Częstochowa Rejtana 7B (34) 366-31-21 (34) 366-31-21 biuro@cztps.eu

 - interwencja kryzysowa, 

 - poradnictwo 

psychologiczne,

 - poradnictwo rodzinne,

 - poradnictwo prawne, 

 - poradnictwo 

pedagogiczne, 

 - schronienie w hostelu, 

 - konsultacje dla osób 

uzależnionych, 

 - zajęcia psychoedukacyjne, 

 - grupy wsparcia,

całodobowo TAK 32

schodołaz, 

pokój terapeutyczny dla osób 

niepełnosprawnością 

ruchową, łazienka dla osób                      

z niepełnosprawnością 

ruchową, taśmy 

ostrzegawcze, 

taśmy nawierzchniowe, 

tłumacz języka migowego, 

pętla indukcyjna,
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Ośrodek Pomocy Osobom z 

Problemami Alkoholowymi
Częstochowa Sikorskiego 78 (34) 361-39-96 (34) 361-39-96 sekretariat@opopa.pl

1) Dział Opieki nad Osobami                        

w Stanie Nietrzeźwości,

2) Centrum Edukacyjno - 

Interwencyjne: 

- działalność profilaktyczna, 

- konsultacje psycholog., 

-grupa wsparcia dla osób 

współuzależnionych, 

-rozmowy motywujące do 

podjęcia leczenia uzależnień, 

-Punkt Konsultacyjny dla Ofiar 

Przemocy Domowej oraz 

Osób z Problemem 

Uzależnień, 

- bezpłatne porady 

psychologiczne, 

pedagogiczne oraz prawne, 

- realizacja programu 

korekcyjno - edukacyjnego dla 

sprawców przemocy domowej, 

-prowadzenie programu 

psychologiczno - 

terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc, 

- prowadzenie noclegowni dla 

osób w stosunku do których 

orzeczono obowiązek 

opuszczenia mieszkania z 

powodu stosowania przemocy 

w rodzinie

poniedziałek

7.00 - 15.00

wtorek

7.00 - 17.00

środa, czwartek, 

piątek

7.00 - 15.00

Punkt Konsultacyjny 

dla Ofiar Przemocy 

Domowej oraz Osób z 

Problemem 

Uzależnień

poniedziałek - piątek 

16.00 - 19.00, porady 

psychologiczno-

pedagogiczne 

poniedziałek,środa                    

i piątek 16.00-19.00

porady prawne - 

poniedziałek 16.00-

19.00,czwartek 17.00-

20.00

TAK 2 podjazd

42

Częstochowskie 

Stowarzyszenie ETOH 

Ośrodek Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem

Częstochowa al. Pokoju 12 730-876-600 pokrzywdzenipomoc@wp.pl

 - pomoc prawna, 

 -  pomoc mediatora, 

 - pomoc psychologiczna, 

 - pomoc 

psychoterapeutyczna, 

 - pomoc psychiatryczna, 

 - pokrycie kosztów 

świadczeń zdrowotnych, 

rehabilitacji oraz zakupu 

leków, 

 - pokrycie kosztów 

związanych z kształceniem                         

w szkołach i przedszkolach 

publicznych, 

 - pokrycie kosztów szkoleń 

zawodowych, 

 - pokrycie dopłat do czynszu 

i za media, 

 - bony żywnościowe, 

 - bony towarowe, 

 - zakup urządzeń oraz 

wyposażenia dla 

podopiecznych, 

 - realizacja programu 

korekcyjno - edukacyjnego 

dla sprawców przemocy 

domowej

poniedziałek 12.00-

20.00

wtorek 8.00-16.00

środa 9.00-17.00

czwartek 8.00-16.00

piątek 8.00-16.00

sobota 9.00-14.00

NIE 0

brak barier 

architektonicznych, łazienka 

dla osób                                                           

z niepełnosprawnością 

ruchową, tłumacz języka 

migowego
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Punkt Interwencji 

Kryzysowej działający przy 

Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie 

       

Częstochowa    
Jasnogórska  75 (34) 334-33-33   (34) 334-33-34 sekretariat@pcprczwa.pl

poradnictwo psychologiczne, 

prawne oraz  pracownika 

socjalnego  

pierwsze cztery wtorki 

miesiąca                                             

w godzinach 15.00-

18.00

NIE 0

dostępność dla osób                                                             

z niepełnosprawnością 

ruchową - budynek 

wyposażony w podjazd

44
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej

Dąbrowa 

Górnicza
3 Maja 22

(32) 262-86-31

571-332-385
(32) 261-36-94 oikdg@mops.com.pl

- pomoc psychologiczno-

terapeutyczna w formule 

indywidulanej i grupowej;

- pomoc prawna obejmująca 

udzielanie porad prawnych, 

edukację prawną oraz 

pomoc w pisaniu pism 

procesowych i urzędowych;

- pomoc interwencyjna 

poprzez podejmowanie 

działań interwencyjnych, w 

tym wizyty środowiskowe, 

rozmowy

całodobowo TAK 8 brak udogodnień

45
Mieszkanie Chronione dla 

Ofiar Przemocy

Dąbrowa 

Górnicza
3 Maja 22

(32) 262-86-31

571-332-385
(32) 261-36-94 oikdg@mops.com.pl

 - schronienie osobom 

doświadczającym przemocy     

w rodzinie

całodobowo TAK 6 brak udogodnień

46 Fundacja "Godne Życie"
Dąbrowa 

Górnicza
Sienkiewicza 6a 511-982-448 biuro@fundacjagodnezycie.eu poradnictwo prawne

1. Nieodpłatna pomoc 

prawna                                                

w siedzibie przy                                                                   

ul. Chemicznej 2 po 

uprzednim umówieniu 

pod numerem telefonu 

(32) 262-61-43 od 

poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 

do 11.30. 

2. Dąbrowskie 

Poradnictwo Prawne 

PARAGRAF                                                        

w siedzibie przy                                                        

ul. Sienkiewicza 6a po 

uprzednim umówieniu 

pod numerem telefonu 

511-982-448 od 

poniedziałku do piątku 

w godzinach od 13.00 

do 17.00.

NIE 0

Fundacja współpracuje                                                    

z wolontariuszami 

komunikującymi się w języku 

migowym
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Punkt Konsultacyjny ds. 

Uzależnień

Dąbrowa 

Górnicza
Adamieckiego 13 (32) 262-97-02

 - poradnictwo i konsultacje                   

z zakresu problemów 

wynikających z używania 

środków psychoaktywnych 

(alkohol, środki odurzające, 

nowe substancje 

psychoaktywne oraz inne 

uzależnienia)

Punkt Konsultacyjny 

ds. Uzależnień czynny 

jest w poniedziałki, 

wtorki oraz czwartki                    

w godzinach od 16.00 

do 18.00.

Porady i konsultacje 

są udzielane 

telefonicznie pod 

numerem telefonu                   

(32) 262-97-02 lub 

bezpośrednio                      

w Punkcie 

Konsultacyjnym                        

ds. Uzależnień                       

w poniedziałki, wtorki 

oraz czwartki                               

w godzinach 

dyżurowania.

NIE 0 brak udogodnień

48

Punkt Konsultacyjny 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

Dębowiec Katowicka 3 (33) 856-22-42 gops@debowiec.cieszyn.pl

porady prawne

porady i konsultacje 

indywidualne

ostatni czwartek 

miesiąca miesiąca od 

13.30 do 16.30

w każdą środę od 

15.00 do 17.00

NIE 0 winda

49 Punkt Konsultacyjny Gaszowice Rydułtowska 1 600-700-161 komisja@gaszowice.pl
konsultacje i porady dla ofiar 

przemocy

środa, godz.17.00 - 

20.00
NIE 0 brak udogodnień

50

Punkt Informacji,Konsultacji                                                                

i Wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy

Gierałtowice Powstańców Śl. 1 (32) 301-15-28 (32) 301-15-27 dyrektor@ops.gieraltowice.pl poradnictwo, konsultacje
wtorek 14.00-16.00

czwartek 15.00-17.00
NIE 0 winda

51 Punkt konsultacyjny Gilowice Strażacka 2 531-025-534
konsultacje psychologiczne, 

poradnictwo

możliwość 

indywidualnego 

spotkania z 

psychologiem                    

w dogodnym terminie

NIE 0 brak udogodnień

52
0środek Interwencji 

Kryzysowej w Gliwicach
Gliwice G. Sikorskiego 134

(32) 335-53-40 

(32) 335-41-50

(32) 335-53-40 

(32) 335-41-50
oik@ops.gliwice.eu

interwencja kryzysowa, 

pomoc psychologiczna, 

socjalna, poradnictwo 

rodzinne, schronienie                                            

w hostelu

od poniedziałku do 

piątku od 8.00 do 

18.00, schronienie 

całodobowo

TAK 13
schodołaz, winda, łazienka dla 

osób niepełnosprawnych

53

Dom dla  matek                                                                                 

z małoletnimi dziećmi                                      

i kobiet w ciąży

Gliwice G. Sikorskiego 134
(32) 335-53-40 

(32) 335-41-50

(32) 335-53-40 

(32) 335-41-50
oik@ops.gliwice.eu

pomoc psychologiczna, 

socjalna, poradnictwo 

rodzinne, schronienie.

od poniedziałku do 

piątku od 8.00 do 

18.00,  schronienie 

całodobowo

TAK 18
schodołaz, winda, łazienka dla 

osób niepełnosprawnych

54

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie                                                 

- Zespół Poradnictwa 

Specjalistycznego

i Interwencji Kryzysowej

Gliwice Zygmunta Starego 17

(32) 332-66-77

(32) 332-66-16

514-448-957

(32) 332-66-16 pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

  

interwencja kryzysowa, 

pomoc psychologiczna, 

prawna, socjalna, 

poradnictwo rodzinne

od poniedziałku do 

piątku

7.30 -18.00

NIE 0

udogodnienia na stronie 

internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie dla 

osób słabowidzących
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Punkt konsultacyjny dla 

osób i rodzin z problemem 

alkoholowym

Hażlach Główna 57 (33) 856-94-79 (33) 852-42-11 ug@hazlach.pl

udzielanie porad osobom 

dotkniętym przemocą                                

w rodzinie

pierwszy, drugi, trzeci 

i czwarty poniedziałek 

miesiąca od 15.00 do 

16.00

NIE 0

Na klatkach schodowych 

zamontowane są poręcze.                                     

W niedalekiej odległości od 

wejścia głównego znajduje się 

jedno miejsce  parkingowe 

przewidziane dla osób 

niepełnosprawnych. Do 

budynku można wejść                             

z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.

56
Poradnictwo 

psychoterapeutyczne
Herby Lubliniecka 33 (34) 357-41-00 (34) 357-41-05 gops@gopsherby.pl konsultacje terapeutyczne

dwa razy w miesiącu 

ustalane telefonicznie
NIE 0 podjazd

57

Punkt Konsultacyjny d/s 

przemocy w rodzinie przy 

Urzędzie Gminy Irządze

Irządze 124
(34) 354-30-09

(34) 354-30-05
(34) 354-31-10 urzad@irzadze.pl instruktor terapii uzależnień

w każdy poniedziałek 

w godz.12.00-15.00
NIE 0 brak udogodnień

58
Punkt Porad Prawno-

Społecznych 
Istebna Istebna 550

505-502-162

608-194-499

udzielanie indywidualnych 

konsultacji z zakresu 

poradnictwa 

psychologicznego dla osób 

zagrożonych lub dotkniętych 

przemocą

porady psychologa                        

(tel. 505-502-162) dla 

osób: 

-dorosłych 

poniedziałek od 16.00-

20.00

- nieletnich                            

piątek od 15.00 - 

19.00

porady prawnika                                          

(608-194-499 )                   

w pierwszą i trzecią 

środę miesiąca od 

8.00 do 10.30

NIE 0 brak udogodnień

59

Punkt Pomocy 

Psychoterapeutycznej 

działający przy Gminnej 

Komisji do Spraw 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

Janów Częstochowska 1 (34) 327-85-01 (34) 327-80-81
konsultacje 

psychoterapeutyczne

drugi i czwarty 

poniedziałek miesiąca 

godz.11.00-15.00

NIE 0
podjazd do głównego wejścia 

budynku oraz dzwonek

60

Punkt Konsultacyjny 

działający przy Gminnej 

Komisji do Spraw 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

Janów Częstochowska 1 (34) 327-85-01 (34) 327-80-81

konsultacje dla osób 

uzależnionych oraz 

współuzależnionych, 

indywidualne sesje 

terapeutyczne

pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca 

od 8.00 do 11.00

NIE 0
podjazd do głównego wejścia 

budynku oraz dzwonek
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Punkt Konsultacyjny 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Jasienicy

Jasienica 894 (33) 821-60-91

pomoc psychoterapeuty, 

pomoc psychologa, porady 

prawne, porady z zakresu 

konfliktów rodzinnych oraz 

przemocy w rodzinie, 

specjalista z zakresu 

narkomanii i dopalaczy

psychoterapeuta: 

wtorek 14.30 - 18.30,                              

psycholog 

poniedziałek 14.30-

19.30, środa 14.00 - 

17.00, sobota 9.00 - 

12.00,                                     

porady prawne: wtorek 

16.00 - 18.00,                              

porady z zakresu 

konfliktów rodzinnych 

oraz przemocy w 

rodzinie:  czwartek 

15.30 - 17.30, piątek 

14.30- 17.30,                                                   

specjalista                                

z zakresu narkomanii                          

i dopalaczy: pierwszy     

i drugi czwartek 

miesiąca 9.00 - 11.00 

oraz trzeci i czwarty 

czwartek miesiąca 

17.30 - 19.30

NIE 0 brak udogodnień

62
Punkt Interwencji 

Kryzysowej
Jastrzębie-Zdrój Opolska 9

(32) 434-96-27 

(32) 434-96-28
pik@ops.jastrzebie.pl

interwencja kryzysowa 

(pomoc psychologiczna, 

proradnictwo prawne i 

socjalne)

poniedziałek od 7.30 

do 17.00

wtorek od 7.30 do 

14.00

środa od 7.30 do 

15.30

czwartek od 7.30 do 

17.00

piątek od 7.30 do 

14.00

NIE 0

Punkt interwencji Kryzysowej 

usytuowany jest na parterze 

budynku, brak barier 

architektonicznych, toalety 

dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, strona 

Ośrodka dostosowana do 

potrzeb osób niedowidzących, 

możliwość skorzystania                        

z usług tłumacza migowego

63

Punkt Konsultacyjny przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Jaworzu

Jaworze Szkolna 97 (33) 828-66-77 gops@jaworze.pl

porady: wspierająco-prawne 

dla rodzin zagrożonych 

przemocą oraz z problemem 

choroby alkoholowej; porady 

psychologiczne; terapeuta 

uzależnień

porady wspierająco-

prawne: I i II wtorek                                   

m-ca 12.00-14.00,                            

I i II piątek m-ca 12.00-

14.00;                           

porady 

psychologiczne dla 

dorosłych: środa 8.00-

10.00; piątek 17.00-

19.00;                                        

porady 

psychologiczne dla 

dzieci: czwartek 15.30-

18.30; terapeuta 

uzależnień: 

poniedziałek 15.30-

17.30

NIE 0
podjazd dla osób 

niepełnosprawnych



64
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 
Jaworzno Jagiellońska 9 (32) 618-19-77 oik@oik.jaworzno.pl

interwencja kryzysowa, 

pomoc psychologiczna oraz 

pedagogiczna, porady, 

schronienie 

w Mieszkaniu Chronionym, 

koordynacja programu 

korekcyjno - edukacyjnego 

dla sprawców przemocy, 

prowadzenie Świetlicy 

Socjoterapeutycznej, Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny 

ds. Zapobiegania 

Narkomanii

od poniedziałku do 

czwartku od godz. 

7.00 do 19.00, piątek 

od godz.7.00 do 

15.00, terapeuta 

uzależnień od 

narkotyków 

poniedziałek, wtorek 

od 14.00 do 19.00 

(konieczne 

wcześniejsze 

ustalenie terminu 

spotkania 

telefonicznie                          

w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej).

TAK 6 winda

65

Poradnia Leczenia 

Uzależnień i 

Współuzależnienia Zespołu 

Lecznictwa Otwartego                                                               

Sp. z o.o.

Jaworzno Grunwaldzka 235 517-090-510

terapia dla osób 

współuzależnionych 

i uzależnionych osób 

doświadczających przemocy

poniedziałek, oda 

piątek od godz. 7.30 

do 20.00, wtorek, 

czwartek od godz. 

7.30 do godz. 20.35

NIE 0
podjazd dla osób 

niepełnosprawnych, winda

66

Punkt Konsultacyjny przy 

Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Jejkowicach

Jejkowice Szkolna 6 (32) 430-27-02 (32) 430-27-02 ops@jejkowice.pl

udzielanie porad                                                

i doradztwa z zakresu 

pomocy psychologicznej, 

psychoedukacji oraz 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych

pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca
NIE 0

podjazd dla wózków 

inwalidzkich

67 Punkt Konsultacyjny
Kamienica 

Polska
Konopnickiej 370 575-302-120 porady i konsultacje

drugi poniedziałek 

miesiąca w godz. od 

12.00 do 13.00

NIE 0 brak udogodnień

68

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej

Katowice Mikołowska 13a
(32) 251-15-99 

(32) 257-14-82
32 251 15 99 oik@mops.katowice.pl

pomoc psychologiczna 

indywidualna i grupowa, 

poradnictwo w tym prawne,         

interwencja  

od poniedziałku do 

piątku w godzinach 

8.00-19.00  

NIE 0 brak udogodnień

69

Stowarzyszenie "PO-MOC" 

dla Kobiet i Dzieci im Marii 

Niepokalanej

Katowice Krasińskiego    21 (32) 255-38-69 biuro@po-moc.pl

schronienie, pomoc 

psychologiczna, poradnictwo 

w tym prawne  

od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-

16.00

TAK 8 brak udogodnień

70

Punkt Interwencji 

Kryzysowej przy Terenowym 

Komitecie Ochrony Praw 

Dziecka w Kłobucku

Kłobuck Harcerska 4 508-217-991 pikklobuck@gmail.com

-poradnictwo prawno-

rodzinne, porady 

psychologiczno-

pedagogiczne, mediacje, 

sporządzanie pism 

urzędowych typu pozwy 

rozwodowe, separacyjne 

wnioski do Sądu 

Rodzinnego.

wizyty umawiane po 

uzgodnieniu 

telefonicznym w 

godzinach dogodnych 

dla klienta związanych 

z transportem 

publicznym.

NIE 0

Pomieszczenie znajduje się 

na parterze, więc nie ma 

trudności z dostępem dla 

osób niepełnosprawnych. Na 

parterze znajduje się łazienka 

dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych                                                            

tj. zamontowana jest specjalna 

toaleta, uchwyty sanitarne 

oraz drzwi dopasowane dla 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo.



71 Punkt Konsultacyjny Kłomnice Strażacka 20 (34) 347-31-77

pomoc terapeutyczna dla 

osób uzależnionych,

osób współuzależnionych,

dzieci z rodzin dotkniętych 

przemocą lub alkoholizmem 

rodziców,

osób doznających przemocy 

w rodzinie oraz stosujących 

przemoc wobec członków 

rodziny,

osób będących w kryzysie 

oraz zgłaszających inne 

problemy emocjonalne

środy i piątki w 

godzinach: 14.45- 

17.45.

NIE 0
schodołaz,  tablice w języku 

Braille'a

72 Punkt Konsultacyjny Kłomnice Strażacka 18A 574-774-585 psycholog.cis.klomnice@gmail.com

pomoc psychologiczna                                    

(problemy w życiu osobistym 

i zawodowym, sytuacje 

kryzysowe, trudne emocje, 

depresja, przygnębienie, 

brak motywacji, lęk, fobia,  

stres,

 trudności w relacjach z 

innymi ludźmi, problemy 

wychowawcze

każdy wtorek                                  

w godzinach: 8.00 - 

18.00

NIE 0 brak udogodnień

73
Punkt Interwencji 

Kryzysowej
Knurów ks. A. Koziełka 2

(32) 335-50-11

(32) 335-50-00
(32) 335-50-06 ops@knurow.pl

Formy pracy:

- doradztwo, poradnictwo,

- pomoc socjalna, prawna, 

pedagogiczna, 

psychologiczna,

- krótkoterminowa terapia 

psychologiczna,

- interwencje w miejscu 

pobytu,

- interwencje w przypadkach 

zabezpieczenia dzieci                                                            

w sytuacji zagrożenia życia                           

i zdrowia,

- działania profilaktyczne,

- Trening Umiejętności 

Rodzicielskich,

- Zespół Interdyscyplinarny 

na Rzecz Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie - 

powoływanie grup roboczych 

składających się z 

przedstawicieli różnych służb 

i instytucji,

- podejmowanie i 

monitorowanie wspólnych 

działań w ramach procedury 

"Niebieskie Karty" .

poniedziałek 7.30 - 

15.30

wtorek 7.30 - 15.30

środa  7.30 - 17.30

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 13.30

NIE 0

niepełnosprawność ruchowa: 

podjazd, obsługa na parterze - 

bez konieczności korzystania 

ze schodów wew.

osoby niewidome i 

słabowidzące: możliwość 

wejścia z psem asystującym;

osoby głuche i słabosłyszące: 

pomoc tłumacza języka 

migowego, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu



74

Punkt wsparcia rodziny - 

punkt konsultacyjny 

działający przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kobiórze

Kobiór Centralna 57
(32) 218-85-95

(32) 218-85-96
(32) 218-85-96 pomoc@kobior.naszops.pl

1. konsultacje 

psychologiczne,

2. konsultacje prawne

1. środa 12.00 -16.00 

piątek 12.00 -16.00

po wcześniejszym 

ustaleniu terminu za 

pośrednictwem tut. 

Ośrodka

2. po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu 

porady pod nr tel.                             

(32) 449-23-78

NIE 0

brak barier architektonicznych 

dla os. Niepełnosprawnych                                                                                             

tj. podjazd,  a dla osób 

niewidomych lub 

niedowidzących 

zamieszczona informacja                       

w języku Braille'a

75 Punkt Konsultacyjny Koniecpol Armii Krajowej 2 730-876-600
porady psychologiczne, 

psychiatryczne i prawne

wtorek - godz. 9.00 - 

15.00

środa - godz. 9.00 - 

14.00

NIE 0

brak barier 

architektonicznych, 

winda, podjazdy

76 Punkt Konsultacyjny Konopiska Lipowa 5 (34) 328-20-57 (34) 344-19-35 sekretariat@konopiska.pl pomoc terapeuty uzależnień
środa 17.00-20.00

sobota 16.30-19.30
NIE 0 brak udogodnień

77 Punkt Pomocy Rodzinie Koszęcin Sobieskiego 11a (34) 352-40-83 gops@gopskoszecin.pl poradnictwo

na stronie 

internetowej:   

www.koszecin.nasz  

ops.pl

NIE 0 brak barier architektonicznych

78

Punkt Konsultacyjny przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kozach

Kozy Szkolna 1 (33) 817-58-27 (33) 817-58-27 gops@gops.kozy.pl

poradnictwo psychologiczne, 

poradnictwo prawne,

terapeuta uzależnień

poniedziałek 15.00 - 

18.00

środa 15.00-18.00

wtorek 15.30-18.00

NIE 0 brak udogodnień

79
Punkt Konsultacyjny ds. 

przemocy w rodzinie
Kroczyce Kościuszki 29 (34) 333-74-33

 -Rozmowy edukacyjno-

informacyjne w zakresie 

rozwiązywania problemów 

uzależnienia i przemocy                        

w rodzinie -profilaktyka 

 - porady psychologiczne 

oraz pedagogiczne,

 - motywowanie osób 

uzależnionych w celu 

podjęcia leczenia 

odwykowego,

 - udzielanie wsparcia 

członkom rodzin                                             

z problemem uzależnienia,

 - wsparcie osób po 

zakończonej psychoterapii, 

prowadzenie rozmów 

podtrzymujących,

 - prowadzenie mediacji.

każdy czwartek                            

w godz. od 11.00 do 

14.00

NIE 0

Punkt Konsultacyjny mieści 

się w siedzibie budynku 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kroczycach do 

którego prowadzi jedno 

wejście od strony                                   

ul. Kościuszki 29, które jest 

ogólnodostępne w godzinach 

pracy jednostek 

organizacyjnych i nie posiada 

barier architektonicznych. 

Siedziba ośrodka znajduje się 

na parterze. Szerokość drzwi 

wejściowych oraz drzwi od 

toalety przystosowana jest do 

korzystania przez osoby 

poruszające się na wózkach 

inwalidzkich.  Osoby mające 

ograniczenia z poruszaniem 

się wszystkie swoje sprawy  

załatwią na biurze 

podawczym. Do budynku 

można wejść z psem 

asystującym i psem 

przewodnikiem. W odległości 

ok. 30 metrów od drzwi 

wejściowych przed budynkiem 

znajduje się parking.



80 Gminny Punkt Konsultacyjny Kruszyna Kmicica 5 (34) 320-20-03 (34) 320-20-03 ug@kruszyna.pl

udzielanie porad, wsparcie 

dla rodzin i osób dotkniętych 

przemocą oraz kierowanie 

ich do odpowiednich 

instytucji

poniedziałek od 10.00 

do 12.00
NIE 0

schodołaz do budynku Urzędu 

Gminy

81

Punkt konsultacyjny dla 

osób z problemem 

alkoholowym działający przy 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych                                         

w Krzyżanowicach

Krzyżanowice Główna 5 (32) 419-40-50 (32) 419-42-34 organizacyjny@krzyzanowice.pl

udzielanie porad dla osób 

mających problem 

alkoholowy oraz dla osób 

współuzależnionych

dwa razy w miesiącu 

w czwartki od 17.00 

do 19.00

NIE 0

brak barier architektonicznych 

dla osób                                           

z niepełnosprawnością 

ruchową 

82

Punkt Interwencji 

Kryzysowej w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie

Lędziny Lędzińska 24
(32) 324-08-16

(32) 324-08-11
(32) 324-08-22 pik@pcprledziny.pl

Konsultacje i poradnictwo 

specjalistyczne; 

psychologiczne i prawne. 

Terapia dla osób 

doświadczających przemocy 

w rodzinie. 

Realizacja Programu 

terapeutycznego, pomocy 

psychologicznej i 

edukacyjnej dla osób 

doświadczających przemocy 

w rodzinie  

Pomoc psychologiczna 

osobom i rodzinom 

znajdującym się w nagłym 

lub przewlekłym kryzysie 

psychicznym. 

Pośrednictwo w 

zabezpieczeniu miejsca 

noclegowego.

psycholodzy:

poniedziałek: 7.30- 

17.00

wtorek: 7.30-13.00

czwartek: 7.30-13.00, 

14.00-18.00

piątek: 7.30-14.00

radca prawny:

poniedziałek: 15.00- 

17.00

NIE 0

brak barier 

architektonicznych, podjazd, 

winda

83

Punkt Informacyjno -

Konsultacyjny Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych            

w Lędzinach

Lędziny Lędzińska 47 (32) 216-67-91 (32) 216-67-91 gkrpa@mopsledziny.pl
informacja, konsultacje, 

poradnictwo

poniedziałek 17.00-

19.00
NIE 0

podjazd dla osób 

niepełnosprawnych na 

wózkach, możliwość 

poruszania się wózkiem 

inwalidzkim po terenie Punktu

84
Gminny Punkt Wsparcia 

Rodziny
Lipie

(Parzymiechy) 

Częstochowska
7

(34) 318-80-33 

(34) 318-80-34 

696-578-155

(34) 318-80-32 m.pyrak@uglipie.pl

pomoc terapeutyczna,

pomoc psychologiczna,

pomoc psychologiczna dla 

dzieci

poniedziałek 15.00-

17.00

wtorek 15.00-18.00

sobota 14.00-17.00

dyżur telefoniczny-

sobota 12.00-14.00

NIE 0

brak udogodnień

(stnieje jedynie możliwość 

kontaktu telefonicznego                                                                    

z psychologiem)

85
Punkt Konsultacyjny przy 

Gminie Lipowa
Lipowa Wiejska 44 (33) 860-15-51 t.Handzlik@lipowa.pl

przeciwdziałanie przemocy                      

w rodzinie, uzależnienia

6 dni w miesiącu,                        

16 godzin 

miesięcznie, dyżur 

terapeutów

NIE 0 brak udogodnień



86 Punkt Konsultacyjny Lubliniec Oświęcimska 30 (34) 351-14-61

pomoc:

1. konsultacje dotyczące 

przeciwdziałania przemocy                     

w rodzinie,

2. pomoc psychologiczna,

3. konsultacje prawne                                                  

z zakresu przemocy                                            

w rodzinie dla mieszkańców 

Lublinca

1. środa 15.00 - 16.30

2. czwartek 8.00 - 

10.00

3. piątek 14.00 - 15.00

NIE 0

- podjazd dla osób 

poruszających się na wózku 

inwalidzkim znajdujący się 

wewnątrz budynku,

- dzwonek przed drzwiami 

wejściowymi,

- udogodnienia na stronie 

internetowej dla osób 

słabowidzących

87
Terenowy Komitet Ochrony 

Praw Dziecka
Lubliniec Piłsudskiego 9 604-242-316 konsultacje

od poniedziałku do 

piątku, godziny 

ustalane są 

indywidualnie po 

kontakcie 

telefonicznym

NIE 0 brak udogodnień

88
Lubliniecki Telefon Zaufania 

dla Kobiet
Lubliniec Paderewskiego 5 698-892-264 pomoc psychologiczna

poniedziałek 18.00 - 

21.00

wtorek 10.00 - 14.00

środa 10.00 - 16.00

czwartek 17.00 - 20.00

piątek 18.00 - 20.00

NIE 0 brak udogodnień

89

Publiczna Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna

Lubliniec Sobieskiego 9 (34) 356-29-66 (34) 356-29-66 sekretariat@pppplubliniec.pl
porady, terapie, wsparcie 

dzieci

w godzinach od 8.00 

do 18.00
NIE 0

brak barier architektonicznych 

dla osób                                                          

z niepełnosprawnością 

ruchową 

90
Grupa Charytatywna przy 

Parafii Lubomia
Lubomia Pogrzebienska 2 (32) 454-42-43 pomoc finansowa i rzeczowa całodobowo NIE 0 brak barier architektonicznych



91

Punkt Konsultacyjny 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych                                              

i Przeciwdziałania 

Narkomanii

Łaziska Górne Energetyków 5 (32) 324-86-60

- poradnictwo 

specjalistyczne w zakresie 

uzależnienia od alkoholu 

oraz współuzależnienia

- poradnictwo 

specjalistyczne w zakresie 

uzależnienia od alkoholu i 

narkotyków oraz 

współuzależnienia

- pomoc 

psychoterapeutyczna dla 

osób z problemem 

alkoholowym i narkomanią: 

uzależnienia rodziny, dzieci

- poradnictwo prawne dla 

osób uzależnionych i 

współuzależnionych

Poniedziałek godz. 

15.30-17.30 

poradnictwo 

specjalistyczne w 

zakresie uzależnienia 

od alkoholu oraz 

współuzależnienia.

Wtorek, środa godz. 

15.00 - 20.00 

poradnictwo 

specjalistyczne w 

zakresie uzależnienia 

od alkoholu                                      

i narkotyków oraz 

współuzależnienia

- pomoc 

psychoterapeutyczna 

dla osób                                          

z problemem 

alkoholowym                                    

i narkomanią: 

uzależnienia rodziny, 

dzieci

Czwartek godz. 15.30 - 

17.30 poradnictwo 

prawne dla osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych

NIE

wejście po pochylni                                                              

z jednostronną poręczą,

toaleta dla osób                                          

z niepełnosprawnością  -

informacja o rozkładzie 

pomieszczeń zapewniona jest 

wizualnie (tablice 

informacyjne), możliwość 

wejścia z psem asystującym        

i psem przewodnikiem, 

możliwość umówienia 

spotkania z tłumaczem języka 

migowego

92
Punkt Interwencji 

Kryzysowej
Łaziska Górne Chopina 8

  

(32) 224-43-90

(32) 224-44-98

  

(32) 224-44-98

oikmikolow@op.pl

  

- pomoc psychologiczna dla 

dzieci i dorosłych,

- pomoc terapeutyczna dla 

dzieci i dorosłych,

- porady  prawne,

- poradnictwo,

- prowadzenie grup 

terapeutycznych i 

psychoedukacyjnych,

-prowadzenie programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla 

osób stosujących przemoc

poniedziałek: 7.30  

17.00; wtorek, środa, 

czwartek:7.30-15.30; 

piątek:7.30-14.00

NIE 0

podjazd dla wózków 

inwalidzkich, Punkt Interwencji 

Kryzysowej znajduje się na 

parterze budynku

93
Centrum Usług Społecznych 

siedziba główna
Łaziska Górne Wyszyńskiego 8 (32) 324-86-50 (32) 324-86-50 sekretariat@cus.laziska.pl

placówka wsparcia 

dziennego, poradnictwo 

psychologiczne

Placówka wsparcia 

dziennego- W okresie 

nauki szkolnej:

poniedziałek - piątek 

godz. 14.00 - 18.00

W czasie ferii, wakacji 

i przerw świątecznych:

poniedziałek - piątek 

godz. 9.00 - 13.00

Poradnictwo - Od 

poniedziałku do 

piątku, Istnieje 

możliwość umówienia 

spotkania o różnych 

porach dnia

NIE 0

- możliwość wejścia z psem 

asystującym i psem 

przewodnikiem

- możliwość umówienia 

spotkania z tłumaczem języka 

migowego



94

Centrum Usług Społecznych 

filia - budynek Miejskiej 

Biblioteki Publicznej

Łaziska Górne Św. Jana Pawła II 1 (32) 324-86-50 (32) 324-86-50 sekretariat@cus.laziska.pl
placówka wsparcia 

dziennego

Placówka wsparcia 

dziennego- W okresie 

nauki szkolnej:

poniedziałek - piątek 

godz. 14.00 - 18.00

W czasie ferii, wakacji 

i przerw świątecznych:

poniedziałek - piątek 

godz. 9.00 - 13.00

NIE

 - winda i platforma dla osób z 

niepełnosprawnością,

 - panel sterujący w windzie 

posiada oznaczenia w 

alfabecie Braille'a,

 - wejście do budynku i toalety 

dostosowane są dla osób z 

niepełnosprawnością, 

 - informacja głosowa 

zapewniona jest przez 

pracownika portierni,

 - brak barier 

architektonicznych (parter 

budynku)

95 Centrum Usług Społecznych Łaziska Górne Energetyków 5 (32) 324 86 50 32 324 86 50 sekretariat@cus.laziska.pl

 - asysta rodzinna, 

 - prowadzenie procedury 

"Niebieskie Karty" ,                                    

- organizowanie grup 

roboczych,

 - prowadzenie zespołu 

interdyscyplinarnego

poniedziałki godz. 

7.30- 17.00

wtorek - piątek godz. 

7.30 -15.30

NIE

 - wejście po pochylni                               

z jednostronną poręczą,    

 - toaleta dla osób z 

niepełnosprawnością                                                   

- informacja o rozkładzie 

pomieszczeń zapewniona jest 

w sposób wizualny                                 

(tablice informacyjne) ,

- możliwość wejścia z psem 

asystującym i psem 

przewodnikiem, 

- możliwość umówienia 

spotkania z tłumaczem języka 

migowego

96 Punkt Konsultacyjny Łękawica Wspólna 24

- pomoc psychologiczna

- pomoc terapeutyczna

- prowadzenie grup wsparcia

pierwszy i drugi 

poniedziałek miesiąca 

w godzinach od 16.00 

do 18.00

NIE 0 brak udogodnień

97

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej Miasteczko 

Śląskie - Punkt 

Przeciwdziałania Przemocy 

w rodzinie oraz pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie

Miasteczko 

Śląskie
Staromiejska 8

(32) 288-84-66

509-018-572
(32) 288-87-85 zi@mops-miasteczkosl.pl

poradnictwo, wsparcie, 

współpraca z Gminną 

Komsją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

od poniedziałku do 

piątku w godzinach 

7.00-15.00

NIE 0

siedziba Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej posiada 

windę, podjazd dla osób                                                                                     

z niepełnosprawnością 

ruchową 

98
Punkt konsultacyjno-

informacyjny
Miedźna Poprzeczna 1

519-693-400

(32) 211-82-51

 - konsultacje dla ofiar oraz 

sprawców przemocy,

 - konsultacje dla rodzin                        

z problemem alkoholowym,

 - konsultacje dla rodzin                             

z problemem uzależnień

środa w godzinach

12.00-18.00
NIE 0 winda



99

Punkt Informacyjno - 

Konsultacyjny przy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 

Miedźnie

Miedźno Ułańska 25 (34) 310-69-72 r.soboniak@miedzno.pl

pomoc i wsparcie 

(informacje, konsultacje, 

porady, terapia):

- prawna,

- psychologiczna,

- socjalna,

- zdrowotna

1. pomoc prawna - 

wtorek 13.00-18.00

2.pomoc 

psychologiczna oraz 

psychoterapeutyczna -

czwartek 9.00-12.00 

czwartek 14.00 - 17.00 

3. socjalna - wtorek 

12.00 - 15.00

4. zdrowotna wtorek - 

9.00 - 12.00

telefonicznie zapisy 

na konsultacje do 

psychologa lub 

psychoterapeuty

NIE 0

 - winda przy budynku,

 - oznakowane miejsca 

parkingowe,

 - dostosowana oraz 

oznakowana toaleta,

 - dostosowany podjazd do 

budynku

100
Stowarzyszenie Klub 

Abstynenta "Powrót"
Mikołów Konstytucji 3 Maja 38 (32) 226-65-50 powrotrosa@op.pl

bezpłatna informacja o 

możliwościach i miejscach 

leczenia odwykowego od 

alkoholu i 

narkomanii,przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz 

zachowaniom ryzykownym

- grupa wsparcia

Stowarzyszenie 

przyjmuje w poniedziałki 

od 16.00 do 18.00 oraz 

każdy czwartek od 17.00 

do 19.00. W czwartki 

terapia indywidualna i 

grupowa z udziałem 

psychologa oraz 

specjalisty ds. 

uzależnień. Grupa 

samopomocowa dla 

współuzależnionych                    

AL-ANON "Oleńka" - 

mitingi w każdą środę od 

17.30, w pierwszą środę 

miesiąca miting otwarty. 

- Międzyzakładowy Punkt 

Konsultacyjny -  każdy 

roboczy wtorek od16.00 

do 19.00 i każdy roboczy 

czwartek od 14.00 do 

19.00,  sekretariat 

Powiatowej Szkoły 

Liderów Młodzieżowych 

Animatorów Programów 

Profilaktycznych - każdy 

roboczy czwartek od 

godz. 14.00 do 16.00, 

Mikołowski Powiatowy 

Klub Młodzieżowy -  

każdy roboczy piątek                      

w godz. 16.00-20.00.

NIE 0 brak udogodnień
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Mikołowskie Stowarzyszenie 

Pomocy Psychospołecznej                                    

i Profilaktyki "ZMIANA" 

Terenowy Punkt Doradztwa 

Kryzysowego

Mikołów Jana Pawła II 4
(32) 226-41-76 

788-002-580
kontakt@zmiana-mikolow.pl

pomoc psychologiczna dla osób 

i ich rodzin z problemem 

uzależnienia od narkotyków                        

i alkoholu, konsultacje i porady 

dla osób współuzależnionych;

grupa wsparcia dla osób 

doznających przemocy 

domowej, porady prawne                       

w zakresie problemów 

rodzinnych, opiekuńczych                          

i leczenia odwykowego;

konsultacje i porady dla osób                         

z problemem uzależnienia od 

alkoholu i narkotyków oraz 

uwikłanych w problem przemocy 

domowej;

porady prawne w zakresie 

prawa karnego i rodzinnego;

pomoc terapeutyczna oraz 

psychologiczna, terapia 

indywidualna, małżeńska, 

rodzinna; terapia indywidualna          

i grupowa dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

pomoc psychologiczna dla 

rodzin i dzieci dotkniętych 

problemem przemocy domowej;

pomoc psychologiczna oraz 

konsultacje dla rodzin osób 

uzależnionych;

zajęcia profilaktyczno - 

edukacyjne dla rodziców, 

wspierające i podnoszące ich 

kompetencje wychowawcze

od poniedziałku do 

piątku od godz. 15.00 

do 19.00

NIE 0 winda

102

Ośrodek Pomocy 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem                                      

i Świadkom oraz Osobom Im 

Najbliższym

Mikołów Okrzei 14 781-319-781 kontakt@fundacja-patria.pl

Bezpłatna pomoc 

psychologiczna, szczególnie                                               

w zakresie interwencji 

kryzysowej, udzielania 

konsultacji, wsparcia 

psychologicznego, terapii 

psychologicznej

pomoc prawna, obejmująca 

porady prawne, redagowanie 

pism urzędowych. 

Pomoc materialna.

czwartek od godz. 

15.00 do godz. 20.00

sobota od godz. 8.00 

do 13.00

NIE 0 brak udogodnień.

103

  

Mikołowskie Stowarzyszenie 

Pomocy Psychospołecznej                                  

i Profilaktyki Zmiana

Mikołów Jana Pawła II 4 (32) 226-41-76 kontakt@zmiana-mikolow.pl

- pomoc psychologiczna

- pomoc terapeutyczna

- prowadzenie grup wsparcia

poniedziałek-piątek 

15.00-18.00
NIE 0 brak udogodnień

104

Stowarzyszenie na Rzecz 

Poradnictwa 

Obywatelskiego Dogma

Mikołów Żwirki i Wigury 4a (32) 324-82-59 (32) 324-82-59 stowarzyszeniedogma@gmail.com porady prawne

  

poniedziałek:12.00-

16.00, wtorek-piątek: 

10.00-14.00

NIE 0

podjazd dla wózków 

inwalidzkich, w budynku 

znajduje się winda oraz działa 

pętla indukcyjna, istnieje 

możliwość skorzystania z 

tłumacza języka migowego
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Punkt Profilaktyki i Pomocy 

Rodzinie
Milówka Jana Kazimierza 121

(33) 863-71-90

(33) 863-77-67

- poradnictwo 

psychoterapeuty ds. 

uzależnień (dla osób 

dorosłych) - 3 terapeutów,

- poradnictwo 

psychoterapeuty ds. 

uzależnień dzieci i młodzieży 

- 1 terapeuta,

- poniedziałek: 8.00 - 

15.00

- wtorek: 15.00 - 19.00

- środa: 8.00 - 15.00

- środa: 12.00 - 18.00

NIE 0

brak barier 

architektonicznych, 

pomieszczenie znajduje się na 

parterze - wejście (wjazd) 

bezpośrednio z poziomu 

parkingu

106
Punkt Pomocy 

Psychoterapeutycznej
Mstów Gminna 14 (34) 328-40-05 (34) 378-55-58 ug@mstow.pl pomoc psychoterapeutyczna

pierwszy i trzeci piątek 

każdego miesiąca 

8.15-11.15

NIE 0

brak barier 

architektonicznych, podjazd, 

winda

107 Punkt Konsultacyjny Mykanów Samorządowa 1 (34) 328-80-39 (34) 328-80-23 ug@mykanow.pl

-porady dla osób 

uzależnionych od alkoholu

-porady psychologiczne

-terapia dla osób 

uzależnionych od alkoholu

-poniedziałek 8.00-

11.00

-środa 14.00-17.00

-czwartek 13.00-19.00

NIE 0 brak udogodnień

108

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej przy MOPS w 

Mysłowicach

Mysłowice Gwarków 24

(32) 222-24-21

(32) 317-36-31

(32) 317-36-30

(32) 222-12-89 oik@mops-myslowice.pl

  - interwencja kryzysowa

 - hostel dla kobiet i matek                                  

z dziećmi,

 - poradnictwo 

specjalistyczne dotyczące 

różnego typu kryzysów, 

zwłaszcza związanych                                                                                        

z przemocą w rodzinie

od 7.30 do 15.30 TAK 14 brak barier architektonicznych

109

Abstynenckie 

Stowarzyszenie Wzajemnej 

Pomocy Jedność

Myszków 11-go Listopada 32 (34) 313-17-14 jednosc@rzsa.pl
pomoc psychologiczna oraz 

prawna

poniedziałek - piątek 

17.00 - 20.00
NIE 0 brak udogodnień

110

Ośrodek Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem

Myszków Pułaskiego 7 577- 876-600
pomoc psychologiczna, 

prawna i finansowa

poniedziałek 9.00-

15.00

czwartek 9.00 - 15.00

NIE 0 brak udogodnień

111
Punkt Interwencji 

Kryzysowej
Myszków Partyzantów 21

(34) 315-79-08

(34) 315-78-48

(34) 315-79-08

(34) 315-78-48
pcprmyszkow1@wp.pl

prowadzenie programu 

korekcyjno - edukacyjnego 

dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, pomoc 

psychologiczna dla osób 

doznających przemocy

środa 16.00-18.00 NIE 0 podjazdy, winda

112 Poradnia Rodzinna Myszków Partyzantów 21
(34) 315-79-08

(34) 315-78-48

(34) 315-79-08

(34) 315-78-48
pcprmyszkow1@wp.pl terapia rodzinna wtorek 13.00-16.00 NIE 0 podjazdy, winda

113 Punkt Konsultacyjny Olsztyn ul. Zielona 70
(34) 328-59-20

690-356-667
gops@olsztyn-jurajski.pl

konsultacje i porady                                   

w zakresie możliwości oraz  

warunków podjęcia leczenia 

odwykowego, 

rozpoznawanie zjawiska 

przemocy, pomoc 

psychologiczna i 

psychoterapeutyczna

wtorek: 1 i 3 każdego 

miesiąca

w godz. od 11.00 do 

17.00

NIE 0 brak udogodnień
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Punkt Konsultacyjny dla 

Osób Uzależnionych pd 

Alkoholu i Substancji 

Psychoaktywnych oraz Ofiar 

Przemocy

Ornontowice Żabik 6/8 (32) 235-45-03 gops@ornontowice.pl

poradnictwo specjalistyczne: 

pedagogiczne i 

terapeutyczne

terapeuta rodzinny 1,2 

i 3 wtorek miesiąca od 

godz. 8.30 do 

godz.10.30 pedagog 

1,2 i 3 czwartek 

miesiąca od godz. 

16.00 do godz. 18.00.

NIE 0 brak udogodnień

115

Dyżury w Punkcie 

Konsultacyjnym do spraw 

uzależnień

Orzesze Bukowina 6 (32) 221-55-20 mops@orzesze.pl

konsultant uzależnień

pomoc psychologa

dyżury członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

konsultant ds 

uzależnień: czwartek 

16.00 do 19.00

psycholog: 

poniedziałek 16.00 do 

19.00

członkowie GKRPA: 

środa 15.45 do 17.00

NIE 0

budynek przystosowany dla 

osób z niepełnosprawnością 

ruchową, brak barier 

architektonicznych - 

pomieszczenia na parterze, 

brak schodów, szerokie drzwi

116

Grupa wsparcia dla kobiet 

doznających przemocy                         

w rodzinie i 

współuzależnionych                                     

w ramach działalności 

Mikołowskiego 

Stowarzyszenia Pomocy 

Psychospołecznej                                  

i Profilaktyki "Zmiana"

Orzesze
Świętego 

Wawrzyńca
13 (32) 226-41-76

grupa wsparcia - budynek 

Orzeskiego Centrum 

Możliwości, sala 

konferencyjna, I piętro

pomoc psychologiczna                        

w głównej siedzibie 

Stowarzyszenia w 

Mikołowie,ul.Jana Pawła II 4

pierwszy i trzeci 

czwartek miesiąca
NIE

przed wejściem podjazd dla 

wózków inwalidzkich, winda, 

którą można dostać się na 

pierwsze piętro, szerokie 

drzwi

117
Punkt Prawno- 

Psychologiczny
Ożarowice Dworcowa 15 (32) 284-01-51 (32) 284-02-56

- porady psychologa

- terapeuta d/s uzależnień

dwa poniedziałki w           

miesiącu w 

godz.16.00-18.00

dwa poniedziałki w 

miesiącu w godz. 

16.00-18.00

NIE 0
dostępna winda dla osób 

niepełnosprawnych

118
Punkt przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej
Pawłowice Górnicza 26

(32) 472-17-41

739-001-606
ops@pawlowice.pl

1. konsultacje 

psychologiczne

2. uczestnictwo w grupie 

wsparcia dla kobiet 

doznających przemocy                      

w rodzinie

3. poradnictwo w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

oraz poradnictwo socjalne

1. poniedziałek 7.30-

12.30

2. co II wtorek 15.00-

17.00

3. poniedziałek, środa, 

czwartek 7.30-15.30

wtorek 7.30-17.00

piątek 7.30-14.00

NIE 0

1. dostępność dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową 

(winda, powiadomienie o 

potrzebie pomocy odbywa się 

za pomocą dzwonka),

2. dostępność dla osób 

niewidomych i słabowidzących 

(udogodnienia na stronach 

internetowych - ustawienie 

kontrastu),

3. dostępność dla osób 

głuchych i słabosłyszących 

(możliwość obsługi w języku 

migowym po uprzednim 

powiadomieniu i umówieniu 

wizyty)
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Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie-Punkt Interwencji 

Kryzysowej

Piekary Śląskie Kusocińskiego 4
(32) 284-19-87

519-375-498
(32) 284-19-87 pik@mopr.piekary.pl

Poradnictwo specjalistyczne-

rodzinne,pomoc 

psychologiczna w tym 

psychoterapia,pomoc 

prawna,grupa wsparcia dla 

osób doświadczających 

przemocy,poradnictwo 

psychiatryczne. Możliwość 

uczestnictwa w zajęciach 

programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc                        

w rodzinie, które odbywają 

się w siedzibie Zespołu 

Pracy Socjalnej MOPR przy 

ul. Wyszyńskiego 31 w 

Piekarach Śląskich w każdy 

poniedziałek o godz. 16.00.

Poradnictwo rodzinne 

i psychologiczne 

poniedziałek i środa: 

w godz.7.30-18.00  

wtorek,czwartek:                          

w godz.7.30-15.30, 

piątek 7.30-14.00. 

Poradnictwo prawne : 

poniedziałek w 

godz.14,30-16.30.         

Grupa wsparcia dla 

osób 

doświadczających 

przemocy: wtorek 

godz.15.30 (za 

wyjątkiem m-cy: lipiec 

i sierpień). Program 

korekcyjno - 

edukacyjny: każdy 

poniedziałek godz. 

16.00.

TAK 7

W budynku, przy                                   

ul. Kusocińskiego 4 

funkcjonuje winda, dla 

wszystkich osób ze 

szczególnymi potrzebami 

obsługiwana wyłącznie przez 

pracownika ochrony, który 

każdorazowo przyprowadza 

taką osobę do 

poszczególnych pracowników; 

strona internetowa Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie 

dostosowana jest do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

niedowidzących oraz 

niedosłyszących.

120

Punkt Konsultacyjny 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

Pilchowice Dworcowa 8
519-487-979

603-524-660

terapia 

indywidualna,poradnictwo 

psychologiczne

dwie środy                                

w miesiącu 15.00-

17.00

dwa czwartki                            

w miesiącu

14.00-16.00

NIE 0 brak udogodnień

121

Punkt pomocy 

terapeutyczno-

psychologicznej

Poczesna 

(sołectwo 

Wrzosowa)

Strażacka 27 509-169-679

prowadzenie terapii 

uzależnień,

prowadzenie terapii dla 

sprawców i ofiar przemocy                

w rodzinie

w środy od 16.00 do 

19.00
NIE 0 brak udogodnień

122

Punkt Konsultacyjny 

Gminnej Komisji 

Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych

Poraj Jasna 21 (34) 314-52-51 (34) 314-52-51 sekretariat@ugporaj.pl
wsparcie psychologiczne, 

poradnictwo

dwa razy w miesiącu 

środa od 15.00 do 

18.00

piątek od 15.00 do 

18.00

NIE podjazd

123

Punkt Konsultacyjny 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Porębie

Poręba Chopina 1
(32) 677-20-33 

575-302-120

rozmowy z terapeutą, 

poradnictwo

sobota w godzinach : 

11.30-14.30
NIE 0

Podjazd do głównego wejścia. 

Na parterze jest dzwonek 

przywołujący pracownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Na stronie 

Ośrodka dostępne jest  

pośrednictwo tłumacza SJM- 

systemu językowo-migowego, 

możliwość zmiany czcionki i 

kontrastu.
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Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

Poręba Dworcowa 1
575-302-120           

(32) 677-13-55

rozmowy z terapeutą, 

poradnictwo

ustalane są 

indywidualnie
NIE

Podjazd, dzwonek przy 

głównym wejściu przywołujący 

pracownika, Pośrednictwo 

tłumacza PJM - polskiego 

języka migowego, 

pośrednictwo tłumacza SJM- 

systemu językowo-migowego, 

dla osoby głuchoniewidomej 

może to być tłumacz 

przewodnik, nazwany w 

ustawie "tłumaczem SKOGN 

(systemu komunikowania się 

osób głuchoniewidomych) ". 

Na stronie internetowej 

możliwość dokonania 

indywidualnych ustawień.

125 Punkt Konsultacyjny Przyrów Częstochowska 7

(34) 355-41-20 

(34) 355-41-35 

(34) 355-41-38

(34) 355-41-20 gops@przyrow.pl

- wsparcie informacyjne

- edukacja

- porady

poniedziałek 7.30-9.30

piątek 12.00-16.00
NIE 0

schodołaz, podjazd, 

udogodnienia na stronach 

internetowych dla osób 

niewidomych i słabowidzących

126 Punkt Konsultacyjny Psary Szkolna 100 (32) 267-22-62 ops@psary.pl
wsparcie psychologiczne, 

prawne

poniedziałek - 

czwartek w godz. 9.00 

- 17.00, piątek - godz. 

11.00 - 19.00

NIE 0

 - podjazd dla 

niepełnosprawnych,

 - dostępność dla osób 

słabowidzących i niewidomych- 

tablica w języku Braille'a oraz 

kody QR

 - dostępność dla osób 

niedosłyszących w formie                           

w formie pętli indukcyjnej.

127

Schronisko dla Bezdomnych 

Matek z Małoletnimi Dziećmi                                  

i Kobiet w Ciąży w Wiśle 

Małej

Pszczyna Pawia 11 (32) 449-04-09 domdlamatek@onet.pl

wsparcie prawne, 

psychologiczne, nocleg, 

wyżywienie

całodobowo TAK 20 brak udogodnień

128
Zespół ds Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie
Pszczyna Kilińskiego 5a (32) 210-41-73 (32) 210-41-73 ops@pszczyna.pl

konsultacje, poradnictwo, 

realizacja procedury 

"Niebieskie Karty"

poniedziałek - 7.00-

17.00

wtorek-piątek - 7.00-

15.00

NIE 0 brak udogodnień

129

Ośrodek Pomocy 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem                                       

i Świadkom                                    

Lokalny Punkt w Pszczynie

Pszczyna Partyzantów 21 781-781-846

poradnictwo dla osób 

dotkniętych przestępstwem 

lub dla świadków 

przestępstwa

środa w godz. 15.00-

20.00

sobota w godz. 8.00-

13.00

NIE 0 brak udogodnień



130
Ośrodek Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień
Pyskowice Kościelna 13 (32) 332-60-04 j.ziobrowska@pyskowice.pl

a) konsultacje z terapeutą 

dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, 

b) konsultacje prawne,

c) mitingi AA,

d) Spotkania Stowarzyszenia 

"Drugie życie",

e) telefoniczne dyżury 

interwencyjno-wspierające 

dla osób dotkniętych 

problemem uzależnień i ich 

rodzin (tel. 663-252-162),

f) mitingi dla osób 

uzależnionych od 

narkotyków

a) poniedziałki od 

14.30 do 18.30 oraz 

od 18.00 do 21.00; 

wtorki od 14.30 do 

19.30; czwartki od 

17.45 do 20.45,

b) wtorki od 14.00 do 

17.00, 

c) poniedziałki i piątki 

od 18.00,

d) czwartki od 18.00,

e) piątki od 17.00 do 

20.00,

f) niedziele od 11.30 

do 13.30.

NIE 0

Brak barier architektonicznych  

- Ośrodek znajduje się na 

parterze, jest podjazd dla 

osób niepełnosprawnych, 

dostosowana szerokość drzwi 

do wszystkich pomieszczeń 

oraz toaleta dostosowana do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

131

Miejskie Centrum 

Profilaktyki

"Drogowskaz"

Racibórz Londzina 46 (32) 415-31-61

1. porady i terapia dla osób                      

i rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie,

                                                                                              

2. bezpłatne porady prawne

1. Porady i terapia od 

poniedziałku do 

piątku, w tym:

poniedziałek - 17.00-

20.00, wtorek - 10.00-

12.00, środa -  9.00-

14.00, czwartek - 

18.00-20.00, piątek - 

18.00-20.00

2. Bezpłatne porady 

prawne - środa - 18.00-

20.00

NIE 0 brak udogodnień

132
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej
Racibórz Karola Miarki 7/1

722-304-453 

(32) 414-96-90

603-300-904

(32) 414-96-90 personaraciborz@gmail.com

pomoc psychologiczna, 

pomoc prawna,

psychoterapia,

grupy wsparcia,

wsparcie pedagogiczne

całodobowy telefon 

interwencyjny 

psychologa,  pomoc 

prawna we wtorki,

pozostałe

od poniedziałku do  

piątku  od 16.00 do 

19.00

TAK 5
dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo schodołaz

133

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Człowieka "Tęcza" Dom dla 

Matek z Dziećmi "Maja"

Racibórz Sempołowskiej 5 (32) 417-58-54 (32) 417-58-54 stowarzyszenie_tecza@poczta.onet.pl

zapewnia matkom                                              

z małoletnimi dziećmi                              

i kobietom w ciąży 

całodobowy pobyt w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa 

lub zdrowia ich lub dzieci

tylko w sytuacjach 

interwencyjnych
TAK 27 brak udogodnień

134

Punkt Interwencji 

Kryzysowej i Punkt 

Konsultacyjny przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w 

Radlinie

Radlin Ludwika Solskiego 15
(32) 440-74-41

(32) 456-72-31
(32) 440 73 75 przemoc@radlin.pl

poradnictwo psychologiczne, 

socjalne, rodzinne.

poniedziałek

od 7.30 do 15.30

wtorek

od 7.30 do 17.00

środa

od 7.30 do 5.30

czwartek

od 7.30 do 15.30

piątek

od 7.30 do 14.00

NIE 0 brak udogodnień
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Punkt Konsultacyjny przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w 

Radziechowach - Wieprzu

Radziechowy - 

Wieprz
Wieprz 700

(33) 867-66-15

601-434-020
338676615 gops@radziechowy-wieprz.pl

1. Poradnictwo psychologiczne, 

prawne, socjalne, zawodowe w 

sprawach uzależnień, przemocy 

domowej oraz np. bezradności 

w sprawach opiekuńczo-

wychowaczych.                                                                                                                                                                                                                            

2. Inicjowanie procesu mediacji. 

3. Instytucjonalne wsparcie 

członków rodzin dotkniętych 

problemem przemocy.

4. Działania prewencyjne 

służące zapobieganiu 

negatywnym zjawiskom                                          

w rodzinie.

5. Budowanie świadomości 

zdrowotnej, prawnej oraz 

obywatelskiej  poprzez 

dostarczanie informacji, a także 

wspieranie w procesie 

samodzielnego podejmowania 

decyzji i rozwiazywania 

problemów.

6. Gromadzenie aktualnych 

informacji o miejscach pomocy 

oraz kompetencjach służb                        

i instytucji zajmujących się 

systemową pomocą dla rodziny. 

7. Współdziałanie z innymi 

podmiotami zajmującymi się 

rozwiązywaniem problemów 

uzależnień oraz 

przeciwdziałaniem przemocy. 

Punkt Konsultacyjny 

działa dwa dni w 

tygodniu tj. w środę                   

i piątek w godzinach 

13.00-17.00                                                                 

z zastrzeżeniem 

możliwości konsultacji 

w uzgodnionym, 

dogodnym dla klienta 

terminie.

NIE 0
brak barier 

architektonicznych, winda
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Punkt

Konsultacyjno-

Informacyjny

Radzionków
Męczenników 

Oświęcimia
42

(32) 388-71-39

603-247-403

poradnictwo

psychologiczne

środy od 17.00 do 

19.00
NIE 0 brak udogodnień
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Punkt Konsultacyjny 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rędzinach

Rędziny Wolności 126
(34) 320-10-15

609-982-900
(34) 320-10-15 gops@redziny.pl

Udzielanie pomocy dla:

- osób uzależnionych,

- osób współuzależnionych

- dzieci z rodzin dotkniętych 

przemocą lub alkoholizmem 

rodziców,

- osób doznających 

przemocy w rodzinie oraz 

stosujących przemoc wobec 

członków rodziny,

- osób będących w kryzysie 

oraz zgłaszających inne 

problemy emocjonalne

środy i piątki                             

w godzinach 11.30 - 

14.30

poniedziałek od 10.00 

do 14.00

wtorek od 9.00 do 

13.00

czwartek od 14.00 do  

18.00

NIE 0

Obiekt, w którym znajduje się 

Punkt Konsultacyjny jest 

dostępny dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Budynek nie posiada progów, 

drzwi mają odpowiednie 

wymiary, w budynku 

zainstalowana jest winda. 

Tłumacz języka migowego 

może być dostępny po 

uprzednim, wcześniejszym 

poinformowaniu o takiej 

konieczności.
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Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej
Ruda Śląska Ballestremów 16

(32) 344-03-26

503-060-016
sekretariat@oikrsl.org

pomoc w ramach sytuacji 

kryzysowej

od poniedziałku do 

niedzieli od 8.00 do 

20.00

NIE 0

1) Wejście do Ośrodka  od strony 

ogólnodostępnego parkingu. 

Pomieszczenia Ośrodka są na 

pierwszym piętrze. Możliwość 

skorzystania z windy. Przy 

wejściu do windy jest dzwonek, 

po naciśnięciu którego 

niezwłocznie pracownik Ośrodka 

przyjdzie w celu udzielenia 

asysty. Przyciski windy posiadają 

oznaczenia w języku Brajlle`a. 

Pomieszczenia Ośrodka 

pozbawione barier, dostosowane 

do poruszania się wózkiem, w 

tym toalety dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Do Ośrodka może wejść osoba z 

psem asystującym i psem 

przewodnikiem.

2) Klienci  niesłyszący i 

słabosłyszący mogą skorzystać z 

usług tłumacza języka migowego. 

W tym celu należy skontaktować 

się telefonicznie z Koordynatorem 

do spraw dostępności, w celu 

umówienia wizyty tłumacza w 

danym dniu. 

Strona BIP Ośrodka wyposażona 

jest w funkcję zmiany wielkości 

czcionki i koloru tła, istnieje 

możliwość głosowego odczytania 

zamieszczonych na stronie 

danych informacyjnych.
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Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

"Przystanek"

Ruda Śląska Osiedlowa 1/3
698-428-503

668-563-553
joasia.golicz@gmail.com

wsparcie psychologiczne    

(w tym dla osób 

borykających się z 

problemem uzależnień także 

narkomani), terapia 

rodzinna, porady prawne, 

Punkt konsultacyjny ds. 

Ochrony Praw Dziecka

wtorek 15.00-19.00

środa 15.00-20.00

czwartek 16.15-20.15

NIE 0

Siedziba organizacji jest 

dostosowana do świadczenia 

pomocy osobom ze 

szczególnymi potrzebami (brak 

barier architektonicznych - 

usługi świadczone są na 

parterze gdzie jest właściwa 

przepustowość i rozmiar drzwi, 

w tym toalety z  udogodnieniami 

dla osób z niesprawnością 

ruchową, przed głównym 

wejściem  dzwonek  dla osób 

na wózkach inwalidzkich, strona 

internetowa dostosowana  dla 

osób słabowidzących i  

zawierająca informacje dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym kontakt do 

koordynatora ds. dostępności, 

możliwość rozmowy z 

pracownikiem, który 

porozumiewa się językiem 

migowym dla osób 

słabosłyszących lub 

głuchoniemych. Ponadto 

ramach realizowanych zadań 

publicznych będą świadczone 

usługi mobilne  (czyli dojazd do 

osoby ze szczególnymi 

potrzebami zwłaszcza ze 

względu na niesprawność 

ruchową).
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Ośrodek Wsparcia 

"Przystań"
Rudziniec Gliwicka 50 (32) 400-07-75 schronienie

poniedziałek-środa od 

7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 

17.30

piątek od 7.30 do 

13.30

TAK 4 brak udogodnień

141 Punkt Konsultacyjny Rudziniec Gliwicka 50 (32) 400-07-73
porada prawna i praca 

socjalna

poniedziałek-środa od 

7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 

17.30

piątek od 7.30 do 

13.30

NIE 0
podjazd, platforma dla 

niepełnosprawnych
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Punkt Interwencji 

Kryzysowej
Rybnik 3 Maja 31 (32) 426-00-33 (32) 426-00-33 pcpr@powiatrybnicki.pl

-poradnictwo i konsultacje 

psychologiczne

- poradnictwo i konsultacje 

prawne

-psychoterapia rodzinna, 

małżeńska i indywidualna

- szkoła dla rodziców

- konsultacje w zakresie 

uzależnień

- praca z osobami 

dotkniętymi przemocą

- prowadzenie programów 

korekcyjno - edukacyjnych 

dla sprawców przemocy

- telefon zaufania

- profilaktyka 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie

Psycholog: 

poniedziałek

14.00 do 19.00

Radca prawny: drugi 

oraz czwarty wtorek 

miesiąca

od 15.30 do 17.30

Psychoterapeuta                      

w godz. od 15.30 do 

19.30 w dniach:                                

lipiec:                                                            

1, 6, 8,  13, 15, 20, 22, 

26, 27, 29                                                                   

sierpień:                                                        

3, 5,10,12, 17, 19, 24, 

26, 30, 31                                                                

wrzesień:                                                     

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 

27, 28, 30  

październik:                                    

5, 7, 12, 14, 19, 21, 25, 

26, 28                                 

listopad: 

2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 

29, 30                                      

grudzień:                                                      

2, 7, 9 14, 16, 21, 23, 

27, 28, 30                                      

Konsultant ds. 

przemocy i uzależnień: 

poniedziałek- wtorek 

15.30 - 18.30

NIE 0

Podjazd dla osób 

niepełnosprawnych, 

tyflomapa, objaśnienia                          

w alfabecie Braille`a, 

prawidłowo oznakowany 

podjazd dla osób 

niepełnosprawnych, 

możliwość obsługi osób 

niepełnosprawnych na 

parterze budynku, dostępność 

tłumacza migowego, 

wprowadzone procedury 

obsługi osób ze szczególnymi 

potrzebami, strona 

internetowa posiada 

kontrasty, dużą małą 

czcionkę, w jednostce jest 

dostępna pętla indukcyjna.
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Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Psychoterapii 

w Rybniku

Rybnik Chrobrego 16 (32) 422-56-39 (32) 422-56-39 sekretariat@oikip.rybnik.pl
wsparcie psychologiczne, 

terapeutyczne, schronisko
całodobowo TAK 24 brak udogodnień
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Ośrodek Pomocy 

Społecznej -Dom dla Matek 

z Małoletnimi Dziećmi                                    

i Kobiet w Ciąży 

Rybnik Świerklańska 4
791-857-091    

(32) 439-93-55
dmd@opsrybnik.pl

wsparcie psychologiczne, 

terapeutyczne, poradnictwo 

oraz praca socjalna, 

całodobowe schronienie

całodobowo TAK 15
brak barier 

architektonicznych, winda
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Ośrodek Pomocy 

Społecznej - Zespół ds. 

Przemocy

Rybnik Zebrzydowicka 30 (32) 422-60-80 (32) 422-60-80 przemoc@opsrybnik.pl
poradnictwo, konsultacje, 

praca socjalna

poniedziałek, środa, 

czwartek w godzinach 

7.00-15.00, wtorek 

7.00-16.00, piątek 

7.00-14.00

NIE 0 brak udogodnień
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Telefon zaufania przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Rydułtowach

Rydułtowy Raciborska 369 (32) 457-47-97 (32) 457-47-97 kancelaria@mopsrydultowy.pl
telefon zaufania

(32) 453-75-21

w każdą środę 

w godz.09.30 - 10.30
NIE 0 brak udogodnień
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Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej

Siemianowice 

Śląskie
Pszczelnicza 10

(32) 762-81-44   

(32) 762-81-00
sekretariat@oik.siemianowice.pl

OIK świadczy usługi:    

doradcze, informacyjne,

psychologiczne,   

terapeutyczne,    

pedagogiczne, prawne, 

socjalne, bytowe na czas 

zamieszkiwania w hostelu 

Ośrodka (do 32 osób). 

Prowadozne są:                                          

-konsultacje psychologiczne,

- terapia psychologiczna,

-konsultacje pedagogiczne,

-porady prawne,

-wsparcie pracownika 

socjalnego,

-interwencje w terenie 

(wizyta w terenie, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność),

- zapewniany czasowy pobyt                  

w hostelu w chwili 

zagrożenia zdrowia i życia,

-zajęcia psychoedukacyjne,

-interwencja telefoniczna, 

(wsparcie dla innych 

instytucji pomocowych).

poniedziełek-piątek

w godzinach 8.00-

20.00

TAK 32 brak udogodnień

148 Punkt Konsultacyjny Siewierz Żwirki i Wigury 26/1 (32) 674-16-83 (32) 649-94-93 ops@ops.siewierz.pl

 - konsultacje ze specjalistą 

psychoterapii ds. uzależnień 

oraz z psychologiem,

 - porady dla rodzin z 

problemem alkoholowym, 

dotkniętych przemocą                           

w rodzinie, pomoc dla rodzin 

w kryzysie,

 -spotkania grup roboczych 

oraz Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, 

 - posiedzenia Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych                    

i Przeciwdziałania 

Narkomanii

konsultacje z 

psychologiem:

piątek w godzinach 

8.00-15.00

konsultacje ze 

specjalistą 

psychoterapii ds. 

uzależnień:

wtorek w godzinach 

13.00-17.00

posiedzenia 

GKRPAiPN oraz 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego:

w zależności od 

potrzeb

NIE 0

Zapewnienie osobie ze 

szczególnymi potrzebami 

wsparcia innej osoby lub 

zapewnienie wsparcia 

technicznego- schodołaz,                       

z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii  

zapewnienie kontaktu 

telefonicznego, 

korespondencyjnego, za 

pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Dostosowanie 

strony internetowej Miasta i 

Gminy Siewierz oraz BIP 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

do dostępności dla osób 

słabosłyszących oraz 

słabowidzących.
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Punkt Konsultacyjny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie

Skoczów Morcinka 18 (33) 853-34-52 (33) 853-34-52 ops@um.skoczow.pl

Realizacja Gminnego 

Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

w tym również:

-konsultacje psychologiczne 

w każdą środę w godzinach 

15.30-17.30

-konsultacje z prawnikiem   

w każdy czwartek w 

godzinach 15.30-17.30

-konsultacje ze specjalistą     

z zakresu uzależnień w drugi 

czwartek miesiąca w 

godzinach 12.00-14.00 oraz 

trzeci czwartek miesiąca w 

godzinach 15.00 - 17.00 pod 

adresem Skoczów, ul. Rynek 

19 - siedziba klubu 

abstynentów "Jonasz"

poniedziałek 7.00-

15.00

wtorek 7.00-15.00

środa 7.00-16.00

czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-14.00

NIE 0

Strona internetowa posiada 

możliwość dobrania kontrastu, 

opcję zmiany rozmiaru 

czcionki oraz zmiany widoku. 

Pętla indukcyjna dla osób 

słabosłyszących.

Do budynku można wejść                     

z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.
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Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Centrum 

Usług Socjalnych

Sosnowiec
Szymanowskiego                

Kraszewskiego

5 A 

21

(32) 298-93-87

(32) 298-00-49
(32) 298-93-88 oik@cusiw.sosnowiec.pl

interwencja kryzysowa, 

pomoc psychologiczna, 

pomoc prawna, schronienie

całodobowo, 

poradnictwo prawne - 

w wyznaczonym 

terminie - kontakt 

telefoniczny

TAK 42
W budynku przy                                   

ul. Kraszewskiego 21 podjazd.
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Fundacja Edukacji 

Zdrowotnej STIM
Sosnowiec

Plac Tadeusza 

Kościuszki
5 796-113-723 kontakt@fundacjastim.pl

przeciwdziałanie przemocy                     

i udzielanie pomocy ofiarom
kontakt telefoniczny NIE 0 brak udogodnień

152

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie                                     

"Jesteśmy z Wami"

Sosnowiec Teatralna 9 (32) 296-99-14 (32) 296-99-14 mwieclawek@jestesmyzwami.com

udzielanie pomocy 

psychologicznej, 

pedagogicznej, z zakresu 

lecznictwa, prawa

kontakt telefoniczny 

od poniedziałku do 

piątku w godzinach

8:00 - 16:00

NIE 0 brak udogodnień
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Dom dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży

Sosnowiec Szymanowskiego 5A (32) 298-93-87 (32) 298-93-87 oik@cusiw.sosnowiec.pl
schronienie, wsparcie,

interwencja kryzysowa
całodobowo TAK 15

dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo - podjazd

154 Fundacja Po Skrzydła Sosnowiec Krzywa 2
511-022-608

509-662-348
kontakt@poskrzydla.pl

wsparcie terapeutyczne oraz 

pomoc psychologa, 

psychoterapeuty, psychiatry

od poniedziałku do 

piątku od 8.00 do 

21.00

sobota od 8.00 do 

15.00

kontakt telefoniczny

NIE 0 brak udogodnień

155
Stowarzyszenie Szkoły 

Kształcenia Inteligencji
Sosnowiec Plac Kościuszki 5 508-964-099 sabrina.kowalczyk@gmail.com

Organizacja warsztatów oraz 

spotkań dla dzieci i 

młodzieży w trudnej sytuacji 

życiowej. Pomoc dzieciom                 

z rodzin dysfunkcyjnych.

kontakt telefoniczny NIE 0 brak udogodnień
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Stowarzyszenie Moc 

Wsparcia
Sosnowiec Plac Kościuszki 5 507-744-924 kontakt@moc-wsparcia.pl

pomoc psychologiczna, 

pedagogiczna i prawna 

dzieciom krzywdzonym i ich 

rodzinom, psychoterapia, 

interwencja kryzysowa, 

terapie grupowe i 

indywidualne; prowadzenie 

Centrum Profilaktyki                                     

i Psychoterapii Traumy przy        

ul.Głównej 19 w Sosnowcu

kontakt telefoniczny NIE brak udogodnień

157
Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej
Sosnowiec Korczaka 5 (32) 363-03-70 32 363 03 71 sosnowiec@caritas.pl

niesienie pomocy osoby 

potrzebującym, 

uzależnionym, opieka nad 

dziećmi

kontakt telefoniczny NIE brak udogodnień

158

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży "Dom 

Aniołów Stróżów"                              

Klub Aktywności Dzieci                                 

i Młodzieży 

Sosnowiec Czołgistów 5 575-323-444 hzabczynska@anioly24.pl

zajęcia edukacyjne, 

warsztaty wspierające i 

kształtujące kompetencje i 

umiejętności, pomoc 

psychologiczna, wsparcie 

socjalne

poniedziałek- piątek

5 godzin dziennie

kontakt telefoniczny

NIE brak udogodnień

159
Punkt informacyjno-

konsultacyjny
Sośnicowice Kościuszki 22 (32) 238-71-91 32 238-75-50 um@sosnicowice.pl pomoc psychologiczna

we czwartki od 14.00 

do 17.00
NIE 0 brak udogodnień
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Punkt konsultacyjny ds. 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie

Starcza Szkolna 1 (34) 314-05-08 (34) 314-05-08 gopsstar@wp.pl konsultacje, poradnictwo

codziennie w 

godzinach pracy 

urzędu

NIE 0

Dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo podjazd dla wózków 

inwalidzkich, budynek posiada 

toaletę z udogodnieniami dla 

osób niepełnosprawnych, na 

parkingu jest miejsce 

parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych, które 

zostało oznakowane.                             

W budynku nie ma przeszkód 

architektonicznych w postaci 

progów. Natomiast dla osób 

niewidomych i słabowidzących 

udogodnienia na stronach 

internetowych. Dla osób 

głuchych i słabosłyszących 

tablica z alfabetem  migowym 

umieszczona na korytarzu 

budynku.
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Punkt konsultacyjno-

Informacyjny ds. 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy 

Społecznej  

Strumień 1 Maja 18 (33) 857-14-60 (33) 857-14-61 mops@um.strumien.pl

poradnictwo i konsultacje 

rodzinno-socjalne, 

diagnozowanie sytuacji 

rodzin, poradnictwo i 

konsultacje psychologiczne, 

prawne, prowadzenie grup 

wsparcia dla osób 

doznających przemocy                                   

w rodzinie.

Poniedziałek 7.00-

15.00

wtorek 7.00-15.00

środa 7.00-16.00

czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-14.00

W pierwszy i trzeci 

wtorek każdego m-ca 

w godz. 15.00-17.00 

porady i konsultacje 

prawne.

W pierwszy i trzeci 

czwartek każdego                

m-ca w godz. 15.30-

19.30 konsultacje 

psychologiczne.

W pierwszy i trzeci 

wtorek m-ca w godz. 

13.00-15.00 

poradnictwo oraz 

konsultacje rodzinno- 

socjalne.

NIE 0

Budynek posiada jedno 

wejście, którym można się 

dostać podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych wprost                          

z poziomu terenu.

Toaleta dla osób 

poruszających się na wózkach 

znajduje się na parterze.

Do budynku można wejść                              

z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.

162

Punkt konsultacyjny 

Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Strumieniu 

ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

Strumień Rynek 4 (33) 857-01-42 (33) 857-02-47 sekretariat@um.strumien.pl

poradnictwo i konsultacje dla 

rodzin dotkniętych 

alkoholizmem i przemocą                        

w rodzinie

pierwszy i drugi 

poniedziałek oraz 

czwartek miesiąca                                           

w godzinach 15.45-

17.45  

NIE 0

Budynek posiada dwa 

wejścia. Wejście główne (od 

strony Rynku), którym można 

się dostać po schodach oraz 

drugie od ulicy Pocztowej. 

Wejście od strony ulicy 

Pocztowej jest przystosowane 

dla osób niepełnosprawnych - 

nie ma progu. Toaleta dla 

osób poruszających się na 

wózkach znajduje się na 

parterze. Na klatkach 

schodowych zamontowane są 

poręcze. Do budynku można 

wejść z psem asystującym 

oraz psem przewodnikiem.

163

Punkt konsultacyjny d.s 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.

Suszec Lipowa 1 (32) 449-30-85 (32) 449-30-83 gzi@gopssuszec.wizja.net konsultacje, porady

od poniedziałku do 

piątku po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu 

osobiście lub 

telefonicznie

NIE 0 winda 

164
Grupa Charytatywna przy 

Parafii Syrynia

Syrynia                     

(gmina 

Lubomia)

Powstańców 

Śląskich
46 (32) 451-73-05 pomoc finansowa i rzeczowa całodobowo NIE 0 brak barier architektonicznych



165 Punkt Konsultacyjny Szczekociny Krakowska 23 (34) 355-70-13 ops@szczekociny.pl
pomoc psychologa i 

terapeuty ds. uzależnień

Teraeputa ds. 

uzależnień - I i III 

wtorek w miesiącu                  

w godzinach od 14.00 

do 19.00, 

I. Psycholog - w 2022 

roku terminy spotkań 

ustalane są zawsze na 

ostatni poniedziałek 

danego miesiąca w 

godzinach od 11.00-

19.00. Drugi termin 

spotkań jest ustalany 

w zależności od 

potrzeb interesantów 

indywidualnie.

II. Psycholog w każdy 

piątek w miesiącu                        

w godzinach od 16.00- 

19.00

NIE 0
podjazd dla osób 

niepełnosprawnych

166 Punkt konsultacyjny Szczyrk Beskidzka 48 mops@szczyrk.pl

poradnictwo prawne, pomoc 

psychologiczna, 

terapeutyczna  

terapeuta - 

poniedziałek od 18.00 

do 21.00,

radca prawny -                         

wtorek od 15.30 do 

16.45 (pierwsze cztery 

wtorki miesiąca)

psycholog -

pierwsza, trzecia                           

i ostatnia środa 

miesiąca od 16.00 do 

20.00 

NIE 0 brak udogodnień

167
Punkt Konsultacyjno-

Terapeutyczny
Ślemień Las, Zakopiańska 59 (33) 865-46-47 gops_slemien@wp.pl

Pomoc psychologiczna, 

wsparcie dla osób  

uzależnionych i członków ich 

rodzin. Pomoc osobom 

doświadczającym przemocy, 

rozpoznanie zjawiska 

przemocy domowej oraz 

udzielenie stosownego 

wsparcia, informowanie                     

o możliwości uzyskania 

pomocy oraz powstrzymania 

przemocy. Inicjowanie 

interwencji w przypadku 

diagnozy przemocy 

domowej.

Każda pierwsza oraz 

trzecia środa miesiąca 

w godzinach od 8.00 

do 14.00.

NIE 0

Do obsługi osób z 

niepełnosprawnościami 

ruchowymi zapewniony jest 

pokój na parterze budynku, 

możliwość korzystania z 

konsultacji telefonicznych                       

w każdy wtorek i czwartek                 

w godzinach od 11.00-12.30, 

udogodnienia na stronie 

internetowej dla osób 

słabowidzących - przełącznik 

rozmiaru tekstu, podwyższony 

kontrast.   



168

Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

"Przystań"

Świętochłowice Zubrzyckiego 36
(32) 345-21-65

509-398-668
(32) 345-21-65 przystan@sow-swietochlowice.pl

Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

"Przystań"  udziela pomocy 

osobom doznającym 

przemocy w rodzinie, w tym 

zapewnia schronienie.

Zespół specjalistów w 

Ośrodku zapewnia pomoc 

oraz poradnictwo:

- prawne, 

- psychologiczne,

- pedagogiczne,

- socjalne. 

Placówka organizuje również 

grupę wsparcia dla osób 

doznających przemocy w 

rodzinie oraz grupy 

terapeutyczne dla osób 

doznających przemocy w 

rodzinie lub zagrożonych 

tym zjawiskiem. 

Ponadto Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

"Przystań " realizuje program 

korekcyjno-edukacyjny 

przeznaczony dla sprawców 

przemocy w rodzinie.

całodobowo, 7 dni                   

w tygodniu, we 

wszystkie dni w roku, 

także w święta.

TAK 12

W przypadku osób  

niepełnosprawnych ruchowo 

istnieje możliwość zejścia 

pracownika merytorycznego 

na parter budynku i udzielenia 

informacji. Przy wejściu do 

budynku znajduje się 

domofon.

Na stronie internetowej można 

używać standardowych 

skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. Dodatkowo na 

stronie dostępny jest pasek 

narzędzi dostępności, dzięki 

któremu można: 

zwiększyć/zmniejszyć 

czcionkę, włączyć skalę 

szarości, włączyć wysoki 

kontrast, włączyć negatyw

włączyć jasne tło, włączyć 

podkreślenie linków, włączyć 

czytelność czcionki.

Istnieje możliwość połączenia 

on-line (skype, facebook).

169

Punkt Interwencji 

Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Tarnowskich Górach

Tarnowskie 

Góry
Sienkiewicza 16 (32) 381-87-56 pik@pcpr.tarnogorski.pl

specjalistyczne poradnictwo 

psychologiczne

poniedziałek od 16.00-

19.00

wtorek od 15.00-18.00

NIE 0

Brak barier 

architektonicznych, podjazdy, 

schodołaz, winda z 

komunikatami głosowymi,  

oznaczenia pomieszczeń                                              

w języku Braille'a, oznaczenia 

pomieszczeń kodami QR, 

udogodnienia na stronach 

internetowych - wersja 

kontrastowa, regulacja 

wielkości czcionki, przy 

wejściu tablica informacyjna             

w języku Braille'a, poręcze, 

kontrastowe oznaczenia 

krawędzi drzwi i schodów.

170

Tarnogórski Ośrodek 

Terapii Uzależnień, 

Profilaktyki i Pomocy 

Psychologicznej SP ZOZ

Tarnowskie 

Góry
Karłuszowiec 11

(32) 769-00-01

(32) 769-00-02

(32) 383-15-30

(32) 769-00-01 poczta@to-tu.eu

grupa psychoedukacyjna dla 

osób współuzależnionych 

oraz uwikłanych w przemoc 

domową,

specjalistyczne poradnictwo 

psychologiczne dla osób 

dotkniętych przemocą                        

w rodzinie

poniedziałek - 

czwartek 8.00-20.00

piątek 8.00 - 18.00

NIE 0 brak barier architektonicznych

171

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej/Zespól ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie

Tarnowskie 

Góry
Bytomska 15

733-133-826

733-133-473
zespol@mopstg.pl

realizacja procedury 

"Niebieskie Karty" ,

poradnictwo psychologiczne,

poradnictwo prawne,

pomoc socjalna

poniedziałek-piątek

w godz. 7.30 - 15.30
NIE brak udogodnień



172 Punkt Wsparcia Rodziny Toszek Rynek 4 (32) 332-67-02 sekretariat@ops.toszek.pl

poradnictwo specjalistyczne:

- poradnictwo prawne,

- terapeuta ds. uzależnień,

- poradnictwo 

psychologiczne

poradnictwo prawne

poniedziałek 13.00 - 

16.00

terapeuta ds. 

uzależnień

wtorek 16.00 - 20.00

poradnictwo 

psychologiczne

środa 15.15 - 19.00

NIE 0 brak udogodnień

173
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej
Tychy Nowokościelna 27

(32) 227-05-75

887-468-793
(32) 227-05-75 oik@mops.tychy.pl

 - interwencja kryzysowa,          

 - pomoc psychologiczna,

 - grupa wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy 

w rodzinie,

 - wsparcie w ramach pracy 

socjalnej

psycholodzy: 

poniedziałek, środa 

7.00-15.00, czwartek 

7.00-13.00; wtorek, 

piątek 7.00-19.00 

pracownicy socjalni: 

poniedziałek, środa, 

7.00-19.00; wtorek, 

czwartek 7.00-15.00, 

piątek 7.00-13.00 

schronienie dostępne 

całą dobę

TAK 30 winda

174
Stowarzyszenie "Trzeźwość 

Życia"
Tychy Nałkowskiej 19 (32) 720-52-42 (32) 720-52-41 stz@poczta.onet.pl

 - konsultacje 

psychologiczne,

 - udział w grupie wsparcia 

dla osób doświadczających 

przemocy oraz

współuzależnionych,

- bezpłatne konsultacje 

prawne

od poniedziałku do 

środy w godz. 

10.00-16.00

NIE 0

udogodnienia dla osób  

niepełnosprawnych ruchowo - 

podjazd, szerokość drzwi 

umożliwiająca wjazd wózka 

inwalidzkiego

175

NZOZ MENS SANA 

Ośrodek Pomocy 

Psychologicznej Profilaktyki 

i Leczenia Uzależnień

Tychy Bukowa 20
(32) 327-51-83

605-637-072
osrodek@mens-sana.pl

 - konsultacja 

psychologiczna,

- konsultacja psychiatryczna,

- pomoc psychologiczna dla 

osób doświadczających 

przemocy w rodzinie,

- terapia  dla osób 

uzależnionych, 

- terapia dla osób z 

problemem uzależnienia                   

w rodzinie

na pierwszą wizytę 

można zapisać się 

telefonicznie lub 

osobiście w godz. 

9.00-16.00

NIE 0

udogodnienia dla osób  

niepełnosprawnych ruchowo - 

podjazd

176
Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna
Tychy Andersa 16

(32) 227-23-92

513-032-811
ppp@oswiata.tychy.pl

bezpłatne wsparcie dla 

dzieci oraz młodzieży do 

ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej oraz ich 

rodziców doświadczających 

przemocy

od poniedziałku do 

piątku w godz. 

7.30-15.30

NIE 0

podjazd przy wejściu do 

placówki, toaleta dla osób 

niepełnosprawnych, 

dostępność tłumacza 

migowego w kontakcie 

osobistym, możliwość wstępu 

do budynku osoby 

korzystającej z psa 

asystującego



177 Punkt Konsultacyjny Ujsoły Gminna 1 (33) 864-73-50

Działalność edukacyjna                                  

i informacyjna w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień                                

i przemocy w rodzinie. 

Konsultacje oraz porady 

psychologiczne, prawne, 

socjalne i profilaktyczne                    

w sprawach uzależnień oraz 

przemocy. Motywowanie osób 

uzależnionych do podjęcia 

psychoterapii i wspomaganie 

osób pijących ryzykownie                

w zmianie szkodliwego wzoru 

picia. Wsparcie dla osób po 

zakończeniu psychoterapii 

(rozmowy podtrzymujące, 

udział w grupach wsparcia). 

Inicjowanie interwencji                        

w przypadku przemocy                         

w rodzinie (wsparcie oraz 

informowanie                              

o możliwościach uzyskania 

pomocy). Gromadzenie 

aktualnych danych                                   

o miejscach pomocy oraz 

kompetencjach służb                              

i instytucji z terenu gminy, 

zajmujących się pomocą dla 

rodzin oraz współdziałanie z 

innymi podmiotami 

działającymi w tym zakresie.

Wg grafiku na tablicy 

informacyjnej Urzędu 

Gminy w Ujsołach i na 

ulotkach - wtorki-dwa 

dni w miesiącu w 

godz. 9.00 do 14.00

NIE 0 brak udogodnień

178

Punkt konsultacyjny dla 

osób uzależnionych, 

współuzależnionych i ofiar 

przemocy domowej

Wielowieś Główna 47 (32) 233-66-70

punkt konsultacyjny dla osób 

uzależnionych, 

współuzależnionych i ofiar 

przemocy domowej

poniedziałek 9.00 - 

11.30

wtorek 14.00 - 16.00

środa  09.00 - 11.30

NIE 0 brak udogodnień

179

Punkt konsultacyjny przy 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 

Wilkowicach, mieszczący 

się w Samodzielnym 

Gminnym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Wilkowicach

Wilkowice Wyzwolenia 18 (33) 499-00-77

informacja dla uzależnionych 

oraz współuzależnionych, 

poradnictwo, konsultacje

poniedziałek i środa 

od 15.30 do 17.00
NIE 0 winda

180

Gabinet psychologa 

mieszczący się                                         

w Samodzielnym Gminnym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach

Wilkowice Wyzwolenia 18 (33) 817-12-42

porady psychologa m. in. dla 

osób doświadczających 

przemocy w tym dzieci

poniedziałek: 15.00-

18.00 ( dzieci oraz 

młodzież)                                  

wtorek: 15.00 do 

18.00 (dorośli)

NIE 0 winda

181 Punkt Konsultacyjny Włodowice Żarecka 59 (34) 315-30-40 gok@wlodowice.pl

Udzielenie wsparcia oraz 

pomocy psychospołecznej, 

dostarczanie informacji                                

o możliwości podjęcia 

leczenia, motywowanie do 

leczenia. Psycholog 

prowadzi spotkania 

indywidualne oraz grupowe.

jeden raz w miesiącu                                        

w ostatni piątek 

miesiąca od 17.00  do 

19.00

NIE 0 brak udogodnień



182

Powiatowy Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w 

Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław 

Śląski
Wałowa 30 (32) 455-60-32 (32) 455-60-32 kancelaria@psow-wodzislaw.pl

1) w zakresie interwencyjnym:

a) zapewnienie schronienia,

b) ochrona ofiary przemocy, 

c) udzielanie pomocy 

psychologicznej oraz prawnej 

oraz zorganizowanie niezwłocznie 

dostępu do pomocy medycznej,

d) rozpoznanie sytuacji, ocena 

bezpieczeństwa,

2)  w zakresie terapeutyczno - 

wspomagającym:

a) diagnozowanie problemu 

przemocy domowej,

b) opracowanie planu pomocy,

c) udzielanie poradnictwa: 

medycznego, psychologicznego, 

prawnego, socjalnego,

d) prowadzenie grup wsparcia lub 

grup terapeutycznych,

e) prowadzenie terapii 

indywidualnej, 

f) zapewnienie dostępu do 

pomocy medycznej,

g) ocena sytuacji dzieci                                                                              

i udzielanie im wsparcia lub 

pomocy psychologicznej oraz 

specjalistycznej pomocy 

socjoterapeutycznej                                                                 

i terapeutycznej,

h) udzielanie konsultacji 

wychowawczych,

3) w zakresie potrzeb bytowych 

zapewnienie całodobowego 

okresowego pobytu

7 dni w tygodniu przez 

całą dobę
TAK 14 brak udogodnień

183 Fundacja Fenix
Wodzisław 

Śląski
Pośpiecha 1A 603-775-900 fenixporadnia@gmail.com

Wsparcie rozwoju młodzieży 

z rodzin dysfunkcyjnych oraz 

ubogich, biorąc pod uwagę 

zarówno pomoc w sferze 

intelektualnej, jak również 

socjalno-bytowej. Celem 

Fundacji jest pomoc, nauka, 

wychowanie oraz rozwój 

młodych ludzi. Fundacja 

realizuje swoje działania 

poprzez  szeroko zakrojoną 

pomoc terapeutyczną w 

formie warsztatów 

umiejętności społecznych, 

wyjazdowych oraz 

stacjonarnych, a także 

poprzez dotarcie 

bezpośrednio z pomocą do 

osób potrzebujących.

codziennie w godz. 

8.00-20.00
NIE 0 brak barier architektonicznych

184

Punkt Interwencji 

Kryzysowej

przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie

Wodzisław 

Śląski
Wałowa 30

(32) 455-14-30 

(32) 454-71-06
(32) 454-71-06 pcpr_wodz@poczta.onet.pl

Poradnictwo specjalistyczne 

oraz udzielanie wsparcia 

mieszkańcom w sytuacjach 

kryzysowych, w 

szczególności osobom 

doznającym przemocy.

od poniedziałku do 

piątku

7.30-15.30

NIE 0 winda



185

DZIUPLA Wodzisławska 

Placówka Wsparcia 

Dziennego

Wodzisław 

Śląski
Czyżowicka 29b

(32) 456-43-64 

723-550-755
dziupla@wodzislaw-slaski.pl

Pomoc psychologiczna, 

gdzie do głównych zadań 

realizowanych przez 

psychologa WPWD Dziupla 

należą:

- wspieranie i terapia dzieci 

borykających się                                                                         

z konsekwencjami 

traumatycznych 

doświadczeń (takich jak: 

przemoc w rodzinie, 

poważna choroba lub śmierć 

bliskich, przemoc seksualna, 

rozstanie rodziców),

- wspieranie i terapia 

dorosłych ofiar przemocy                          

w rodzinie,

- terapia rodzinna,

- psychoedukacja rodziców                                                  

i dzieci w zakresie potrzeb 

emocjonalnych, komunikacji 

interpersonalnej, problemów 

wychowawczych, przemocy, 

zaburzeń psychicznych                                      

i zaburzeń zachowania 

występujących w okresie 

dzieciństwa i adolescencji.

poniedziałek, wtorek, 

czwartek: od 8.15 do 

16.00

środa, piątek: od 8.15 

do 15.00

NIE brak barier architektonicznych

186

Punkt Konsultacyjny przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej

Wodzisław 

Śląski
ul. Daszyńskiego 3

533-046-598

(32) 459-06-50
(32) 721-87-35 srp@mops.wodzislaw-slaski.pl

konsultacje specjalistów:

psycholog, prawnik, 

psychiatra

konsultacje od 

godziny 15.00                          

w wybrane dni 

zgodnie                                       

z harmonogramem

NIE 0 podjazd



187

NZOZ Centrum Zdrowia 

Psychicznego i Terapii 

Uzależnień AL-MED

Wodzisław 

Śląski
Radlińska 16

(32) 445-04-06 

607-344-397
wodzislaw@almed-centrum.pl

Świadczenie usług w 

ramach:

-psychoterapii indywidualnej, 

-psychoterapii grupowej,

- treningów i warsztatów 

psychologicznych,

- mediacji rodzinnych                                           

i małżeńskich,

- konsultacji i diagnostyki 

psychiatrycznej,

- diagnostyki psychologiczno-

pedagogicznej,

- psychoterapii małżeństw,

- poradnictwa i psychoterapii 

rodziny,

- poradnictwa w zakresie 

problemów wychowawczych,

- psychoterapii dorosłych 

dzieci alkoholików.

Leczenie specjalistyczne:

- uzależnień,

- DDA,

- nerwic, psychoz, depresji,

- zaburzeń odżywiania,

- ofiar przemocy.

poniedziałek - piątek

8.00 - 20.00
NIE 0 podjazd

188
Wodzisławski Telefon 

Zaufania

Wodzisław 

Śląskim
Pośpiecha 1A 733-933-343 fenixporadnia@gmail.com

codziennie w godz. 

8.00-20.00
NIE 0 brak udogodnień

189

Punkt konsultacyjny dla 

osób uzależnionych i ich 

rodzin

Wojkowice PCK 1 (32) 796-51-01 (32) 769-51-10 zoz_wojkowice@interia.pl

konsultacje z osobami 

uzależnionymi i ich 

rodzinami

czwartek 

od 14.30 do 16.00
NIE 0

przy schodach do wejścia 

głównego podjazd dla wózków 

inwalidzkich; 

pętla indukcyjna;

możliwość skorzystania                               

z tłumacza języka migowego 

po uprzednim umówieniu się 

w rejestracji;

przed budynkiem wyznaczono 

2 miejsca parkingowe dla 

osób niepełnosprawnych

190

Punkt konsultacyjny ds. 

Uzależnień oraz Przemocy 

w Rodzinie.

Woźniki Dworcowa 21 575-302-120 porady terapeutyczne
piątek  od 17.00 do 

20.00
NIE 0

podjazd dla osób  

niepełnosprawnych

191

Punkt Konsultacyjny ds. 

Uzależnień oraz Przemocy                    

w Rodzinie

Wręczyca 

Wielka
Sienkiewicza 1

(34) 319-24-66

(34) 377-84-06
(34) 319-24-66 gops@gopswreczycawielka.pl

konsultacje dla osób 

uzależnionych oraz 

współuzależnionych,

konsultacje psychologiczne 

dla dzieci i dorosłych,

konsultacje 

psychoterapeutyczne,

grupa wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy 

w rodzinie i osób będących 

w kryzysie

dyżury terapeuty ds. 

uzależnień: 

poniedziałek w godz. 

14.00-18.00, 

dyżury psychologa: 

środa w godz. 13.00-

18.00,

dyżury 

psychoterapeuty: 

wtorek w godz. 11.00-

16.00,

grupa wsparcia: piątek 

w godz. 17.00 - 20.00

NIE 0 brak udogodnień



192

Punkt Konsultacyjny przy

Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

Wyry Pszczyńska 76 (32) 218-72-43 danuta.maj-scibisz@gopswyry.eu

poradnictwo prawne,

specjalistyczne w zakresie

uzależnienia, przemocy                          

w rodzinie,

pomoc psychoterapeutyczna

pierwszy poniedziałek 

miesiąca od

15.00 do 17.00

drugi poniedziałek 

miesiąca od

15.00 do 17.00

NIE 0
parking dla osób 

niepełnosprawnych

193
Punkt Wsparcia dla Osób

Doznających Przemocy
Wyry Pszczyńska 76 (32) 323-02-38 magdalena.sierzant@gopswyry.eu poradnictwo psychologiczne

każda środa miesiąca 

w godz. od 16.00 do

18.00

pierwszy i ostatni

poniedziałek miesiąca 

od

10.00 do 12.00

NIE 0
parking dla osób 

niepełnosprawnych

194

Zespół Interwencji 

Kryzysowej przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Rodzinie 

Zabrze Wyzwolenia 7
(32) 278-56-70

603-607-564
(32) 277-78-02 zik@mopr.zabrze.pl

pomoc psychologiczna                                                  

w sytuacjach kryzysowych, 

interwencja kryzysowa w 

przemocy w rodzinie, grupa 

wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy, 

program korekcyjno-

edukacyjny oraz pomoc 

psychologiczna dla osób 

stosujących przemoc

poniedziałek- 

czwartek 7.30-19.30,

piątek 7.30-15.30

NIE 0 brak udogodnień

195

Dom dla Matek                                      

z Małoletnimi Dziećmi                           

i Kobiet w Ciąży   

Zabrze  Ofiar Katynia    48 (32) 630-11-22  owdkzabrze@tpba.pl

specjalistyczna pomoc: 

wsparcie psychologiczne, 

pedagogiczne, 

psychiatryczne, socjalne, 

trening praktycznych 

umiejętności życiowych, 

aktywizacja społeczna                               

i zawodowa, atrakcyjne 

formy zajęć dla dzieci oraz 

dorosłych.  

placówka całodobowa  TAK 20 brak udogodnień

196

Zawierciańskie 

Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe "Przystań"

Zawiercie Szymańskiego 19 (32) 672-21-75 klubprzystan@onet.pl
przeciwdziałanie patologiom 

społecznym (przemoc)

poniedziałek, wtorek, 

piątek od 16.00 do 

19.00

NIE 0 brak udogodnień

197

Częstochowskie 

Stowarzyszenie Etoh. 

Lokalny punkt pomocy 

pokrzywdzonym 

przestępstwem

Zawiercie Piłsudskiego 80
577-876-600 

797-250-095
etoh5@wp.pl

pomoc prawna, wsparcie 

psychologiczne, pomoc 

finansowa

środa, czwartek od 

9.00 do 14.00                                         

dyżur telefoniczny, 

całodobowy - siedem 

dni w tygodniu

NIE 0
podjazd dla osób 

niepełnosprawnych
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Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej
Zawiercie Daszyńskiego 4 603-672-399 sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Prowadzenie 

specjalistycznego 

poradnictwa:

- psychologicznego 

(indywidualnego                                           

i rodzinnego), prawnego                             

i socjalnego,

- prowadzenie terapii 

rodzinnej i małżeńskiej,

- udzielanie całodobowego 

schronienia w ramach 

hostelu,

- opracowywanie i realizacja 

programów korekcyjno-

edukacyjnych dotyczących 

przemocy w rodzinie,

- podejmowanie interwencji                                              

w odpowiedzi na aktualne 

potrzeby,

- współpraca z innymi 

jednostkami, organizacjami 

pozarządowymi                                              

i środowiskiem lokalnym                          

w zakresie spraw 

realizowanych przez 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej.

1. poradnictwo: 

psychologiczne, 

prawne i socjalne od 

poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.00 - 

15.00

2. telefon 

interwencyjny - 

całodobowo

TAK 6

brak barier 

architektonicznych, podjazd, 

specjalne oznaczenia 

pomieszczeń w tym w tablice 

w języku Braille'a, 

udogodnienia na stronie 

internetowej

199

Punkt Konsultacyjny 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 

Zebrzydowicach

Zebrzydowice Ks. A. Janusza 6 792-378-333
poradnictwo psychologiczne, 

grupa wsparcia, konsultacje

czwartek od 11.30 do 

15.30
NIE 0 brak barier architektonicznych

200
Klub Integracji Społecznej                              

w Kaczycach
Zebrzydowice G. Morcinka 15/1

(32) 475-51-19 

(32) 475-51-32
gops@zebrzydowice.pl

poradnictwo psychologiczne, 

arteterapia, działania 

środowiskowe, dyżury 

pracownika socjalnego, 

terapia realizowana przez 

specjalistę ds psychoterapii 

uzależnień

poniedziałek od 14.00 

do 18.00,

środa od 13.00 do 

15.00,

czwartek: od 08.00 -

do12.00

NIE 0 brak barier architektonicznych

201

Punkt Konsultacyjny przy 

Miejsko - Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej 

Żarki Myszkowska 28 (34) 313-00-85 (34) 313-00-85 opszarki@wp.pl

praca socjalna,pomoc 

psychologiczna, interwencja 

kryzysowa, pomoc 

terapeutyczna

poniedziałek,środa, 

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 15.00

wtorek 7.30 - 16.00 

trzeci wtorek miesiąca 

do 20.00  

druga i czwarta środa 

miesiąca do 18.00

NIE 0 brak udogodnień

202
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej
Żory ul. Boryńska 13 (32) 435-78-40 (32) 435-70-72 oikzory@op.pl

interwencja kryzysowa, 

pomoc psychologiczna, 

praca socjalna, porady 

prawne, schronienie

codziennie 

całodobowo
TAK 12

podjazd dla wózków 

inwalidzkich przed budynkiem



203

Punkt Interwencji 

Kryzysowej w strukturach 

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie  

Żywiec Ks. Pr. ST. Słonki 24 (33) 861-93-36 (33) 863-19-83 pcpr_zywiec@op.pl

doradztwo specjalistyczne: 

praca socjalna, pomoc 

psychologiczna, interwencja 

kryzysowa  

poniedziałek, czwartek 

7.00 - 18.30, wtorek, 

środa, piątek 7.00 - 

15.00

NIE 0

dostępności dla osób                                                                            

z niepełnosprawnością 

ruchową - brak barier 

architektonicznych, podjazdy, 

windy, dostępność dla osób 

niewidomych i słabowidzących 

- specjalne oznaczenia 

pomieszczeń,  udogodnienia 

na stronach internetowych, 

dostępność dla osób głuchych 

oraz słabosłyszących - 

dostępność tłumacza języka 

migowego
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