WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Lp.

Nazwa jednostki

1.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Szczecinku

2.

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Szczecinku

Zakres poradnictwa

Adres – e-mail

Telefon

PORADNICTWO RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE
Poradnictwo rodzinne,
78-400 Szczecinek
Tel.
psychologiczne, socjalne,
ul. Wiatraczna 1
94 713 71 01
w sprawie rozwiązywania
tel./fax 94 713 71 01
problemów alkoholowych i
email: pcprszczecinek@wp.pl
innych uzależnień,
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, poradnictwo w
ramach interwencji
kryzysowej – praw dziecka.
Poradnictwo prawne
w zakresie prawa rodzinnego
oraz prawa związanego
z sytuacjami kryzysowymi
w rodzinie w ramach Centrum
Interwencji Kryzysowej.
Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna dla dzieci,
młodzieży, pomoc
logopedyczna, pomoc w
wyborze kierunku kształcenia
i zawodu, pomoc

78-400 Szczecinek
ul. Wiatraczna 1
tel. 943743722
www.poradnia.szczecinek.pl
e-mail: poradnia_pp@o2.pl

Tel.
943743722

Dostępność dni i
godziny
Poniedziałek 700 – 1500
Wtorek 700 – 1500
Środa 700 – 1500
Czwartek 700 – 1500
Piątek 700 – 1500

psychologiczno- pedagogiczna
udzielana rodzicom
i nauczycielom związana
z wychowaniem i
kształceniem dzieci i
młodzieży.
Wspomaganie rozwoju dzieci
i młodzieży, efektywności
uczenia się, nabywania
i rozwijania umiejętności
negocjacyjnego
rozwiązywania konfliktów i
problemów oraz innych
umiejętności w zakresie
komunikacji społecznej.
Profilaktyka uzależnień
i innych problemów dzieci
i młodzieży, pomoc
psychologiczno- pedagogiczna
dzieciom i młodzieży z grup
ryzyka.
Poradnia
opiniuje
w
sprawach:
-wcześniejszego przyjęcia
dziecka do szkoły
podstawowej oraz
odroczenia rozpoczęcia
spełniania obowiązku
szkolnego;
- pozostawienia ucznia klasy
I-III szkoły podstawowej na
drugi rok w tej samej klasie;

-objęcia ucznia nauką w klasie
terapeutycznej;
-dostosowania wymagań
edukacyjnych wynikających
z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb
psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub
specyficzne trudności
w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom;
-zwolnienia ucznia z wadą
słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową
z nauki
drugiego języka obcego;
-udzielenia zezwolenia na
indywidualny program lub
tok nauki;
-przyjęcia ucznia gimnazjum
do oddziału
przysposabiającego do pracy;
-przyjęcia do klasy pierwszej
szkoły ponadgimnazjalnej
zasadniczej szkoły
zawodowej,
liceum ogólnokształcącego,
i technikum kandydata

z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia;
-przystąpienia ucznia lub
absolwenta z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi
lub ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się
odpowiednio do sprawdzianu
przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej,
egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, egzaminu
maturalnego lub egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe,
w warunkach i formie
dostosowanych do
indywidualnych potrzeb
psychofizycznych ucznia lub
absolwenta;
Wczesne wspomaganie
rozwoju dla dzieci w wieku od
0 do 7 roku życia.
3.

Centrum
Rehabilitacyjno
Medyczne RFHA
MEDICA

Pomoc psychologiczna.

ul. Kościuszki 38C
78-400 Szczecinek

tel.
943721451

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA
REHA MEDICA
4.

Poradnia Zdrowia
Psychicznego

Pomoc psychologiczna.

ul. Polna 24
78-400 szczecinek

tel.
943743911

5.

Zakład Opieki
Psychiatrycznej
"SALUS"
PORADNIA
ZDROWIA
PSYCHICZNEGO

Pomoc psychologiczna.

ul. Kościuszki 38C
78-400 Szczecinek

tel.
94 372 34 13

6.

Polskie Towarzystwo
Zapobiegania
Narkomanii Oddział
Terenowy w
Szczecinku

Przeciwdziałanie
uzależnieniom od
narkotyków, alkoholu,
nikotyny i innych substancji
psychoaktywnych oraz
przeciwdziałanie skutkom ich
używania, w tym również
niepełnosprawności.
Poradnictwo i doradztwo.
Konsultacje indywidualne.
Grupy wsparcia.
Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna.
Treningi umiejętności
wychowawczych.
Warsztaty umiejętności
psychospołecznych.
Zajęcia socjoterapeutyczne.

lancman@wp.pl
ul. Władysława Bartoszewskiego 12
II piętro lok. 15-16
78-400 Szczecinek

94 372 20 89
606 367 281

kontakt telefoniczny

7.

Klub Abstynenta
Bratek

Grupa AA „Odnowa”;
Grupa NA "AMETYST";
Terapeutyczna grupa
wsparcia
dla osób uzależnionych;
Terapeutyczna grupa
wsparcia
dla osób współuzależnionych.

ul. Władysława Bartoszewskiego 12
78-400 Szczecinek

94 374 71 06

Grupa AA
"ODNOWA"
Wtorek i Piątek
godz.18:00
Grupa NA
"AMETYST"
Czwartek godz.18:00
Terapeutyczna grupa
wsparcia
dla osób uzależnionych
Środa godz. 18:00

8.

Stowarzyszenie
Trzeźwosciowe
Klub Abstynenta
„Pierwszy Krok”

Organizowanie
i prowadzenie grup
terapeutycznych,
samopomocowych, grup
wsparcia i integracji, jako
przedłużenie ogólnie
przyjętego leczenia
odwykowego dla osób
uzależnionych od alkoholu i
innych substancji
psychoaktywnych oraz dla
rodzin

ul. Szpitalna 1
78-449 Borne Sulinowo
e-mail: klubpierwszykrok@poczta.fm

502 399 933

Terapeutyczna grupa
wsparcia
dla osób
współuzależnionych
Poniedziałek
godz.18:00
Biuro czynne
od poniedziałku do
piątku
w godz. 9:00-14:00

9.

10.

11.

12.

Fundacja Przystań

Fundacja Promocji
Zdrowia
Psychicznego i
Psychoterapii Drzwi
Otwarte
Stowarzyszenie
Lawendowe Wzgórza

organizowanie i prowadzenie
ośrodków wsparcia i
ośrodków interwencji
kryzysowej, punktów
informacyjnych i
konsultacyjnych
Nieodpłatny punkt porad
psychiatrycznych
i
psychologicznych

 Grupa dla osób mających
trudność z utrzymaniem
abstynencji (alkohol,
narkotyki, leki, dopalacze);
 Grupa dla osób
utrzymujących abstynencje;
 Grupa wsparcia dla osób
uzależnionych
behawioralnie (hazard, sex,
pornografia, komputery,
itp.);
 Grupa wsparcia dla bliskich
osób uzależnionych.
Fundacja Miłosierdzie Klub Wsparcia Koleżeńskiego
i Wiedza
skierowany do osób ubogich,
bezrobotnych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym poszukujących informacji o
świadczonych przez różne
instytucje
i
organizacje

ul. Połczyńska 2 a
78- 400 Szczecinek

94 37 142 52
94 37 453 24

indywidualny kontakt
telefoniczny

534 907 730

indywidualny kontakt
telefoniczny

ul. Jagiełły 2
532 849 151
78-400 Szczecinek
stowarzyszenie.lawendowe@gmail.com

indywidualny kontakt
telefoniczny

ul. Władysława Bartoszewskiego 12
78-400 Szczecinek
fundacja_miw@o2.pl

od wtorku do piątku,
od 12:00 do 18:00

f.przystan@vp.pl

ul. Ordona 26
78-400 Szczecinek
psychoterapia.szczecinek@gmail.com

697 755 214

13.

pozarządowe
formach
pomocy.
Ewangeliczny
Poradnictwo
w
zakresie ul. Mickiewicza 18
Związek
Braterski rozwiązywania problemów :
78-400 Szczecinek
Szczecinek
ezb.szczecinek@wp.pl
 alkoholowych;
 narkomanii;
 dopalaczy;
 przemocy w rodzinie.

14.

Białoborskie
Stowarzyszenie
Trzeźwościowe Klub
Abstynenta
KOLIBER

W punkcie udzielane są
bertrorut@hotmail.com
porady i pomoc
ul. Nadrzeczna 2a, Biały Bór, II piętro
psychologiczno terapeutyczna w zakresie:
 uzależnień (alkohol,
narkotyki, dopalacze i inne
substancje psychoaktywne,
gry);
 współuzależnienia;
 DDA (Dorosłe Dziecko
Alkoholika);
 przemoc w rodzinie.

15.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Szczecinku

Tworzenie warunków
organizacyjnych
funkcjonowania pomocy
społecznej.

POMOC SPOŁECZNA
78-400 Szczecinek
ul. Wiejska 4, ul. Koszalińska 89
Adres e-mail
sekretariat@ mops.szczecinek.pl

94 37 429 07

wtorek od 17:00 do
19:00 Borne Sulinowo,
budynek DPS, ul.
Szpitalna, I piętro.
czwartek od 17:00 do
19:00 Szczecinek,
ul. Mickiewicza 18
piątek od 16:00 do
19:00 Szczecinek, ul.
Mickiewicza 18 spotkania młodzieży
każdą środę w
godzinach: 16.00 20.00 w siedzibie
Klubu

(94) 37 280 00 Pracownicy socjalni,
konsultanci, asystenci
rodziny:
poniedziałek, wtorek
800 - 1100 osoby

mops@szczecinek.net.pl

niepracujące
czwartek 1400 - 1600
osoby pracujące .
Przez cały tydzień w
godzinach pracy
Ośrodka czynny jest
Punkt Obsługi
Interesanta

