
Wykaz jednostek z terenu Powiatu Wąbrzeskiego udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz stosującym przemoc 

w rodzinie w roku 2020 
 

 

 

 

L.p. Powiat Nazwa 

podmiotu 

prowadzącego 

Nazwa 

jednostki 

realizującej 

Poradnictwo 

specjalistyczne 

Adres, nr tel., 

fax, e-mail 

Typ jednostki: 

jednostka 

specjalistycznego 

poradnictwa/jednostk

a 

świadcząca 

specjalistyczne 

poradnictwo 

Formy 

świadczonego 

poradnictwa 

Dni  

i godziny 

przyjęć 

klientów 

przez 

specjalistów 

Rodzaj 

placówki 

publiczna/ni

epubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Wąbrzeski Urząd Miasta 

Wąbrzeźno 

 

Wąbrzeskie 

Centrum 

Profilaktyki 

Terapii  

i Integracji 

Społecznej 

 

 

ul. 1 – go Maja 46, 

87-200 Wąbrzeźno 

tel.: 566871535 

mail: 

sekretariat@wabrzeskiece

ntrum.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka 

specjalistycznego 

poradnictwa 

Punkt Konsultacyjny 

dla osób 

borykających się z 

problemami 

uzależnień, 

przemocy  

w rodzinie,  

w którym przyjmuje 

terapeuta oraz 

specjalista  

ds. uzależnień. 

 

. 

 

 

 

 

Od 

poniedziałku 

do piątku  

w godzinach: 

od 7.30  

do 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówka 

publiczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na mocy 

porozumienia  

z Grudziądzkim 

Stowarzyszeniem 

Specjalistyczna 

Pomoc Rodzinom 

„Nadzieja”: 

poradnictwo 

rodzinne  

i małżeńskie, pomoc 

psychologiczna 

dla ofiar           

i sprawców 

przemocy, mediacja 

pojednawcza, terapia 

dzieci  

i młodzieży, terapia 

uzależnień. 

 

Współpraca z 

Fundacją „Dies Mei” 

zajmującą się 

pomocą ofiarom 

przestępstw ich 

rodzinom  

i świadkom. 

 

Porady psychologa 

 

 

 

Dzień  

i godziny –  

w zależności 

od specjalisty 

(raz  

w tygodniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 

od 11.00  

do 15.00 

 

 

 

 

 

Dzień  

i godziny –  

w zależności 

 

 

Placówka 

niepubliczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówka 

niepubliczna 

 

 

 

 

 

 

Placówka 

niepubliczna 



od specjalisty 

(raz  

w miesiącu) 

 

2. Gmina 

Dębowa Łąka 

Punkt 

Konsultacyjno – 

informacyjny  

w Dębowej 

Łące- 

prowadzony 

przez 

Wąbrzeskie 

Centrum 

Profilaktyki 

Terapii  

i Integracji 

Społecznej 

Dębowa Łąka 38, 87-207 

Dębowa Łąka  

tel.: 56 688 49 13 

Jednostka świadcząca 

specjalistyczne 

poradnictwo 

Poradnictwo dla 

osób i rodzin 

doświadczających 

problemów 

wynikających  

z dysfunkcji 

społecznych takich 

jak: alkoholizm, 

narkotyki, przemoc. 

Każdy 

pierwszy 

poniedziałek 

miesiąca  

w godz.  

od 12.00  

do 15.00   

(w siedzibie 

GOPS 

Dębowa 

Łąka) 

 

Placówka 

publiczna 

 

3. 

Urząd Gminy 

Książki 

Punkt 

Informacyjno-

Konsultacyjny- 

prowadzony 

przez 

Wąbrzeskie 

Centrum 

Profilaktyki 

Terapii  

i Integracji 

Społecznej 

ul. Szkolna 6,  

tel. 56 6888110  

 

Jednostka świadcząca 

specjalistyczne 

poradnictwo 

Udzielanie 

konsultacji 

 w zakresie 

uzależnień  

i przemocy. 

Prowadzenie zajęć 

profilaktyczno-

edukacyjnych. 

 

W każdy 

piątek  

miesiąca 

od 9.00  

do 13.00 

Placówka 

publiczna 

4. Urząd Gminy 

Ryńsk 

Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

tel. 56 687 75 46 

 

 

 

Jednostka świadcząca 

specjalistyczne 

poradnictwo 

 

Konsultacje dla osób 

uzależnionych, 

zagrożonych 

uzależnieniami, 

Raz  

w miesiącu 

ustalane na 

bieżąco 

Placówka 

publiczna 

 

 



Alkoholowych  

 

  stosujących przemoc 

i ich rodzin 

 

 

 

 

5. Urząd Gminy 

w Płużnicy 

Punkt 

Informacyjno-

Konsultacyjny- 

prowadzony 

przez 

Wąbrzeskie 

Centrum 

Profilaktyki 

Terapii  

i Integracji 

Społecznej 

Płużnica 58G 

56 688 75 09 

 

Jednostka świadcząca 

specjalistyczne 

poradnictwo 

Poradnictwo prawne, 

rodzinne dla osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych. 

Przeciwdziałanie 

przemocy. 

W każdą 

środę 

miesiąca  

w godzinach 

od 12.00  

do 15.00 

Placówka 

publiczna 

6. Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie  

w Wąbrzeźnie 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej 

ul. Wolności 44,  

87-200 Wąbrzeźno  

tel./ fax: 566882451  

wew. 136  

e-mail: 

pcpr@wabrzezno.pl 

Jednostka świadcząca 

specjalistyczne 

poradnictwo 

Poradnictwo 

psychologiczne  

w sytuacjach: 

przemocy  

w rodzinie, 

kryzysów 

małżeńskich, 

przeżyć 

traumatycznych, 

sieroctwa, żałoby, 

zachowań 

samobójczych, klęsk 

żywiołowych lub 

innych zdarzeń 

losowych, kryzysów 

rozwojowych  

i problemów 

wychowawczych. 

Dwa razy  

w miesiącu 

(terminy 

ustalane  

co miesiąc)   

 

Placówka 

publiczna 



 

 


