
WP-X.Baza instytucji przemoc 2022 rok - Małop[olska

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie stan na 1 lutego 2022 r. - Małopolska

LP. Powiat Gmina

powiat bocheński

1 bocheński - Ośrodek Interwencji Kryzysowej oik.bochnia@op.pl OIK czynny jest całodobowo tak nie specjalista do spraw komunikacji  z osobami słabosłyszącymi i głuchymi -

2 bocheński Bochnia Miasto 32-700 Bochnia ul. Kolejowa 14 mops@mopsbochnia.pl - pon - pt 7.30 -15.30 poradnictwo, wsparcie, informowanie tak tak w formie pisemnej -

3 bocheński Bochnia Miasto 32-700 Bochnia ul. Rynek 1 14 611 12 90 - Barbara Kosiacka poradnictwo, wsparcie, terapia,informowanie tak tak w formie pisemnej -

4 bocheński Bochnia Miasto 14 611 20 89 ochronka@ochronka.bochnia.pl Monika Grabarz pedagog,psycholog, terapeuta, logopeda nie tak w formie pisemnej -

5 bocheński Bochnia Miasto 14 614 91 42 joanna.bucenko@um.bochnia.pl Joanna Bucenko pon- pt 7.30 -15.30 - poradnictwo,wsparcie,informacja tak tak w formie pisemnej -

6 bocheński Bochnia Miasto Poradnia "Arka" 32-700 Bochnia ul. Kościuszki 1/2 14 611 95 95 - - poradnictwo, wsparcie, informacja psycholog, prawnik, pedagog, tak tak w formie pisemnej -

7 bocheński Bochnia tak nie -

8 bocheński Drwinia gops@drwinia.pl - poradnictwo socjalne. prawne, psychologiczne pracownik socjalny, psycholog, prawnik tak nie - -

9

bocheński Lipnica Murowana gops@lipnicamurowana.pl - tak tak Komunikacja na piśmie, wzmocniony przekaz głosowy -

bocheński Lipnica Murowana gops@lipnicamurowana.pl - tak tak Komunikacja na piśmie, wzmocniony przekaz głosowy -

10

bocheński Łapanów 32-740 Łapanów 36 14 685 39 04 gops@lapanow.pl poradnictwo, wsparcie, informacja, koordynowanie psycholog, pracownik socjalny tak - -

bocheński Łapanów 32-740 Łapanów 36 14 685 39 04 gops@lapanow.pl poradnictwo, wsparcie, praca socjalna, monitoring w rodzinach tak Tak- j.w. -

11 bocheński Nowy Wiśnicz

Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz 14 612 83 07 biuro@mops-wisnicz.pl - poradnictwo, wsparcie, informacja pracownik socjalny tak tak -

Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz 15 612 83 07 - - poradnictwo, wsparcie, informacja, konsultacja tak nie poczta tradycyjna -

12 bocheński Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa gops@rzezawa.pl pracownicy socjalni, prawnik tak tak -

ul. Szkolna 11, 32-765 Rzezawa psycholog@rzezawa.pl Aneta Kułak soboty: 8.30-16.30 wsparcie psychologiczne psycholog tak nie - -

ul. Szkolna 11, 32-765 Rzezawa pelnomocnik@rzezawa.pl Patrycja Kowalska poradnictwo, udzielanie informacji pracownik socjalny, policjant tak nie - -

13 bocheński Trzciana 32-733 Trzciana 302 przeciw.przemocy@gopstrzciana.pl - poradnictwo wsparcie, informacje. tak tak - winda komunikacyjna, pętla indukcyjna, tabliczki z napisami brajlowskimi

14 bocheński Żegocina

gops@zegocina.pl Bożena Orzeł poradnictwo, wsparcie , praca socjalna pracownicy socjalni tak -

gops@zegocina.pl Bożena Orzeł tak -

powiat brzeski

15 brzeski -

kierownikoik@pcprbrzesko.pl Aneta Rzepa poradnictwo, informacja, terapia psychologowie, radcy prawni tak tak forma pisemna lub za zgodą osoby tłumacz z polskiego związku głuchych. -

517 884 743 - - po uzgodnieniu terminu poradnictwo, terapia psycholog, prawnik nie - - -

16 brzeski Borzęcin 32-825 Borzęcin 563A gops@borzecin.pl Aneta Kobyłecka poradnictwo i wsparcie psychologiczne, socjalne psycholog, pracownik socjalny tak tak -

17 brzeski Brzesko

mops@brzesko.pl Bogusława Czyżycka -Paryło od 7.30 do 15.30 wsparcie finansowe, pomoc rzeczowa, praca socjalna pracownik socjalny tak tak -

mops@brzesko.pl Bogusława Czyżycka -Paryło poradnictwo, wsparcie informacyjne, konsultacja tak tak -

18 brzeski Czchów ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów mops@czchow.pl Marzena Potoczek tak - - -

19 brzeski Dębno forma pisemna -

20 brzeski Gnojnik

32-864 Gnojnik 363 Mariola Święch tak tak Placówka jest dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. -

Zespół Interdyscyplinarny 32-864 Gnojnik 363 Mariola Święch tak tak Placówka jest dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. -

Pełna nazwa podmiotu
publicznego, 

niepublicznego lub
innej jednostki - 
świadczących

usługi dla osób i rodzin
dotkniętych przemocą w 

rodzinie
(w tym ops, pcpr, punkt
konsultacyjny/inny, oik, 

pik,
organizacje pozarządowe, 

inne)

Dokładny
adres z
kodem

pocztowym

Numer telefonu (ze
wskazaniem na numer
całodobowy), numer

fax

Adres
mailowy

(opcjonalnie) Imię i
nazwisko osoby do

kontaktu/osoby
udzielającej pomocy

Dni i godziny, w których można
uzyskać pomoc w zakresie

przeciwdziałania przemocy w
rodzinie np. pracownicy socjalni
(w godz. pracy OPS od pn. do pt.
od 7.30 do 15.30), np. psycholog
(dwa razy w miesiącu w drugą i

czwartą środę miesiąca od godz.
11.00 do 13.00)

Forma udzielanej pomocy w
zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (np.

poradnictwo, terapia, wsparcie,
informacja, grupa wsparcia,

świetlica dla dzieci, inne)

Specjaliści udzielający pomocy w
zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie (psycholog,
pedagog, prawnik, terapeuta, inne

osoby)

Czy ze wskazanych form
pomocy/poradnictwa może
skorzystać osoba stosująca

przemoc w rodzinie?

Czy wskazany
podmiot/placówka jest
dostępna dla osób z

niepełnosprawnościami

Proszę wskazać formy
komunikacji dostępne dla osób z

niepełnosprawnościami (w
szczególności dla osób głuchych i

słabosłyszących)

Uwagi
dodatkowe

ul. Karolina 
14 D,

32-700 Bochnia

nr tel.
całodobowy 14 611 28 92, 503 389 447   

     
 nr tel. fax 14 611 28 93

Dyrektor OIK - Adam Pawulski, 
pracownicy merytoryczni OIK

wsparcie, psychoedukacja, terapia krótkoterminowa, spotkania 
indywidualne, spotkania grupowe- grupa psychoedukacyjna i 

grupa wsparcia,schronienie, grupa korekcyjno-edukacyjna

psycholog, pedagog, radca prawny, 
interwent kryzysowy, pracownik socjalny, 

specjalista pracy z rodziną

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bochni

14 615 39 10
14 615 39 20 (fax)

psycholog, prawnik,pracownik socjalny, 
asystent rodziny

Miejski Punkt Konsultacyjny dla 
Uzależnionych 

Współuzależnionych i Ofiar 
Przemocy

pon. 9.00-12.00 i 13.30-15.30 wtorek 
śr. 15.00-19.00

czw. 15.00-19.00

terapeuta, pracownik socjalny, 
członkowie MKRPA

Miejskie Centrum Dzieci i 
Młodzieży "Ochronka"

32-700 Bochnia ul. Sienkiewicza 
2

pon - pt 13.00-19.00 sob. 14.00-20.00 
w okresie wakacyjnym pon.-sob. 14.00-

20.00

poradnictwo, wsparcie, informacja, świetlica, dla dzieci, 
organizacja czasu wolnego, edukacja

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

32-700 Bochnia ul. Kazimierza 
Wielkiego 2

pon.,wt.,czw.,pt. 
od 16.00 do 20.00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bochni

Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych i Ofiar Przemocy 

w Rodzinie

ul.Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia

ul.Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia

14 611 67 76

14 611 67 76

biuro@gops-bochnia.pl

biuro@gops-bochnia.pl

Sabina Wyjadłowska

Olga Pogon
Kinga Pałka

pon.8-16
wt.-pt 7.30-15.30

czw.15.30-17.00
pon.16.30-18.00

praca socjalna, informacja. poradnictwo,wsparcie

poradnictwo, konsultacje,wsparcie,
informacja

pracownicy socjalni

radca prawny
psycholog

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy przez osoby 
niepełnosprawne, poradnictwo udzielane jest telefonicznie bądź w miejscu 

zamieszkania. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym istnieje 
możliwość poradnictwa w miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Drwini

Drwinia 57
32-709 Drwinia

12 2817 153
12 2817 154

pn. 9.00-17.00
wt.-pt. 8.00-16.00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lipnicy Murowanej

Lipnica Dolna 25, 
32-724 Lipnica Murowana

tel. 14 68 52 330
tel./fax 14 68 52 350

(numery dostępne w godzinach pracy 
Ośrodka)

pracownicy socjalni (w godz. pracy 
GOPS od poniedziałku do piątku od 7:30 

do 15:30)

poradnictwo socjalne, udzielanie informacji, wsparcia, praca 
socjalna, monitoring w rodzinach, pomoc w redagowaniu pism 

urzędowych, kierowanie do właściwych instytucji, 
reprezentowanie interesu osób w instytucjach

- trzech specjalistów pracy socjalnej, 
starszy pracownik socjalny) oraz 

Kierownik Ośrodka

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie

Lipnica Dolna 25, 
32-724 Lipnica Murowana

tel. 14 68 52 330
tel./fax 14 68 52 350

(numery dostępne w godzinach pracy 
Punktu)

psycholog (w każdy drugi, trzeci i czwarty 
czwartek miesiąca od 15.30 do 17.00)
pracownicy socjalni (w każdy wtorek i 
czwartek miesiąca od 15.30 do 17.00)
Kierownik Ośrodka (w wybrane wtorki i 
czwartki miesiąca od 15.30 do 17.00)

poradnictwo i wsparcie psychologiczne, poradnictwo socjalne, 
udzielanie informacji, praca socjalna, pomoc w redagowaniu 

pism urzędowych, kierowanie do właściwych instytucji, 
reprezentowanie interesu osób w instytucjach

- psycholog
- trzech specjalistów pracy socjalnej, 

starszy pracownik socjalny) oraz 
Kierownik Ośrodka

Punkt Konsultacyjno- 
Informacyjny

Ewa Sowa, Agnieszka Biernat-Balcer, 
Agnieszka Sotoła

pracownicy socjalni
Magdalena Barankiewicz- Patko- 

psycholog

pracownicy socjalni w każdy czwartek 0d 
12-13

Psycholog 2 x w miesiącu (drugi wtorek 
16-18 i ostatni wtorek miesiąca 9-11)

Tak- w budynku jest podjazd 
dla osób, poruszających się na 

wózkach inwalidzkich, 
zakupiono schodołaz, łazienka 
jest przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Ewa Sowa, Agnieszka Biernat-Balcer, 
Agnieszka Sotoła

pracownicy socjalni

poniedziałek- piątek 
7.30-15.30

trzech pracowników socjalnych i 
kierownik Ośrodka

W bieżącym roku Ośrodek planuje zakupić pętlę indukcyjną dla osób 
niedosłyszących oraz tablice brajlowskie dla osób niedowidzących.

W razie potrzeby w celu zapewnienia prawidłowej obsługi petenta OPS 
podejmie dodatkowe starania, np. zatrudnienie tłumacza języka migowego.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowym Wiśniczu

pracownik socjalny w godz. pracy OPS 
od pn. do pt od 7.00 do 15.00

poczta tradycyjna, email,     
epuap

Gminny Punkt Konsultacyjny dla 
Osób Uzależnionych i ich rodzin 
oraz Dotkniętych Przemocą w 

Nowym Wiśniczu

terapeuta uzależnień - we wtorek od 
16.00 do 19.00, psycholog we środę od 
14.00 do 17.00 oraz w każdy II i ostatni 
czwartek miesiąca od 12.00 do 17.00, 
pedagog w każdy I i III poniedziałek 
miesiąca od 15.00 do 17.00, radca 
prawny w piątek od 9.00 do 11.00, 

pracownik socjalny we czwartek od 13.00 
do 15.00

terapeuta uzależnień, psycholog, 
pedagog, radca prawny, pracownik 

socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rzezawie

14 68 58 555, 14 648 48 04, 661 391 
365 (całodobowy)

prawnik: 14 615 37 92

pracownicy socjalni zespołu ds. pracy 
socjalnej i usług,

prawnik

poniedziałki: 9.00 - 17.00
wtorek-piątek: 7.00-15.00

prawnik- wtorki: 8.00-12.00

poradnictwo, udzielanie informacji, wsparcie, interwencja 
kryzysowa, porady prawne

podjazd dla niepełnosprawnych ruchowo, tabliczki informacyjne i w języku Braille'a,strona 
internetowa dostosowana do potrzeb osób słabowidzących

Konsultacyjny Punkt 
Psychologiczny w Rzezawie

534 597 401

Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rzezawie

603 289 973
w godzinach pracy OPS,

ostatni czwartek miesiąca: 16.00-19.00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzcianie - Punkt 
Informacji  , Wsparcia i Pomocy 
dla Osób Dotkniętych Przemocą 

w Rodzinie oraz dla osób 
dotkniętych problemem 

alkoholowym.

14 613 60 02
14 611 62 56

brak numeru całodobowego

Pracownicy socjalni - w godzi. OPS od 
pn. - pt. od 7.30-15.30, 

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla 
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 

dla osób dotkniętych problemem 
alkoholowym - w  3 środę każdego 

miesiąca w godz. 15 - 17 gdzie udzielana 
jest: pomoc psychologiczna przez 

psychologa, pomoc w zakresie socjalnym 
i rodzinnym - pracownik socjalny oraz 

mediator i doradztwo zawodowe. 
Pomoc prawna - prawnik w każdą środę 

tygodnia w godzinach od 11-15.

psycholog, pracownik socjalny, mediator, 
doradca zawodowy, prawnik.

Obecnie trwa procedura administracyjna dotycząca przedłużenia 
zabezpieczenia miejsca na rok 2022 przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nowym Sączu dla 
mieszkańców Gminy Trzciana znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu 

związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żegocinie

Żegocina 316
32-731 Żegocina

14 6132002
14 6484526

poniedziałek w godz. 07.30-16.30
wtorek-czwartek w godz.07.30-15.30

piątek w godz.07.30-14,30

osoby z 
niepełnosprawnościami mogą  
kontaktować się telefonicznie, 
e-mail, skrzynka e-puap jak 
również osobiście( w tym 
możliwość skorzystania z 

pomieszczenia na parterze 
budynku)

1.Na parterze budynku zamontowana jest pętla indukcyjna dla osób  słabosłyszących.
2.Została zawarta umowa z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Małopolskim z siedzibą 
w Krakowie o współpracy w zakresie świadczenia usług tłumacza migowego polegająca na 
zapewnieniu  osobom uprawnionym dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i 

SKOGN

Punkt Konsultacyjny działający 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Żegocinie

Żegocina 316
32-731 Żegocina

14 6132002
14 6484531

- wtorek i piątek w godz. 10.00-11.00
- drugi wtorek miesiąca w godz. 14.00-

15.00
- ostatni czwartek miesiąca w godz. 

15.45-17.45

- poradnictwo socjalne

- poradnictwo prawne

- poradnictwo i wsparcie  psychologiczne

- pracownicy socjalni

- radca prawny

- psycholog

-kontakt telefoniczny, -kontakt 
osobisty ( w tym możliwość 

skorzystania z pomieszczenia 
na parterze budynku)

1.Na parterze budynku zamontowana jest pętla indukcyjna dla osób  słabosłyszących.
2.Została zawarta umowa z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Małopolskim z siedzibą 
w Krakowie o współpracy w zakresie świadczenia usług tłumacza migowego polegająca na 
zapewnieniu  osobom uprawnionym dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i 

SKOGN

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

ul. Piastowska 2B
32-800 Brzesko

14/66-300-31
tel. całodobowy: 534 706 935

psycholog codziennie od 8.00-16.00, 
radca prawny wt i piątek 7.30-15.30 oraz 

środa 10.00-15.00

Fundacja J.Hetmana 
Tarnowskiego - Lokalny Punkt 

Pomocy Pokrzywdzonym w 
Brzesku

ul. Jana Pawła II 2, 32-800 
Brzesko

1. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

2. Punkt Informacyjno - 
Konsultacyjny dla Osób 
Dotkniętych Przemocą

14 684 60 32
14 684 60 75

7.30-15.30 pracownik socjalny 
(osobiście) 15.30-19.00 dyżurujący 

pracownik socjalny kontakt telefoniczny

15.30 -17.30 pracownik socjalny w każdy 
wtorek miesiąca

9:00 -13:00 psycholog w każdy 3 piątek 
miesiąca.

platforma windowa, ciąg komunikacyjny oznaczony w języku Braill'a, toaleta dostosowana dla 
osób z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brzesku

Brzesko, ul. Mickiewicza 21 32-
800 Brzesko

14 66 652 29 45
fax 14 66 307 05

-współpracujemy z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Brzesku
- komunikacja pisemna

Punk Informacyjno Konsultacyjny 
dla Osób Uzależnionych 

Współuzależnionych oraz Ofiar 
Przemocy w Rodzinie

Brzesko, ul. Mickiewicza 21 32-
800 Brzesko

14 66 652 29 45
fax 14 66 307 05

15.30 - 17.30 w każdy wtorek (mediator, 
pracownik socjalny, policjant)

8.30-10.30 w każdy wtorek (psycholog)
8.00-11.00 w każdy czwartek (prawnik)

mediator,pracownik socjalny, policjant, 
psycholog, prawnik

współpracujemy z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Brzesku
- komunikacja pisemna

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czchowie oraz 
działający w jego strukturach 

punkt informacyjno-konsultacyjny

tel/fax: 14 66 36 565, 14 6 8 43 010 
pon.-pt. w godz. 7.30 do 15.30

- Pracownicy socjalni udzielają pomocy w 
godzinach pracy OPS od poniedziałku do 

piątku od 7.30 do 15.30 oraz pełnią 
dyżury w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym w każdą środę miesiąca 
od godz. 12.00 do godz. 15.00

- Psycholog ( dwa razy w miesiącu w 
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od 

godz. 12.00 do godz. 15.00)
-pedagog (raz w miesiącu w drugą środę 
miesiąca w godzinach od 12.00 do 14.00)
- Przewodniczący MKRPA ( dwa razy w 

miesiącu w drugi i trzeci czwartek 
miesiąca w godzinach od 12.00 do 15.00)

- Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego ( raz w miesiącu w 
każdą środę tygodnia w godzinach od 

12.00 do 15.00)

- poradnictwo tematyczne, pomoc psychologiczna, informacje 
dotyczące organów pomocowych, informacje na temat 
aktualnych przepisów prawa, alternatyw postępowania

- Psycholog
- Pedagog

- Pracownicy socjalni
- Przewodniczący Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

- Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1.Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dębno.

2.Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie działający 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej.
3.Punkt Konsultacyjny działający 

przy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.

1.32-852 Dębno,Wola Dębińska 
240.

2.32-852 Dębno,Wola Dębińska 
240.

3.32-852 Dębno,Wola Dębińska 
240.

1.14 66 58 749
2.14 66 58 749, 607107775

3.14 631 85 58

1.gops@gminadebno.pl
2.gops@gminadebno.pl,

anna.matras@gminadebno.pl
3.barbara.szostak@gminadebno.pl

1.Renata Marecik
2.Anna Matras

3.Barbara Szostak

1.pracownik socjalny :poniedziałek:7.30-
16.30, wtorek do czwartek 7.30 do 15.30, 

piątek 7.30 do 
14.30.

2.wtorek:psycholog, prawnik , pracownik 
socjalny od 15.30 do 17.30.
3.czwartek -psycholog od

1.Poradnictwo, wsparcie finansowe,rzeczowe,praca socjalna.
2.Poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne, udzielanie 

informacji o formach pomocy i instytucjach pomocowych.
3.Udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i 

współuzależnionym.

1.Pracownik socjalny,asystent rodziny
2.Pracownik 

socjalny,prawnik,psycholog3.psycholog

1.Tak
2.Nie
3.Tak

1.Tak
2.Tak
3.Tak

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gnojniku

tel. dostępny w godz. pracy OPS 14 68 
69 720

gops@gnojnik.pl 

w godzinach pracy OPS tj: 
pon: 7.30 - 16.30

wt-czw: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.30

poradnictwo, wsparcie, udzielanie informacji dotyczących 
placówek oferujących specjalistyczną pomoc osobom 

dotkniętym problemem przemocy

pracownicy socjalni, członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego i GKRPA

tel. dostępny w godz. pracy OPS 14 68 
69 600 w. 34 mkrakowska@gnojnik.pl

w godzinach pracy OPS tj: 
pon: 7.30 - 16.30

wt-czw: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.30

poradnictwo, wsparcie, udzielanie informacji dotyczących 
placówek oferujących specjalistyczną pomoc osobom 

dotkniętym problemem przemocy

przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego

mailto:gops@gnojnik.pl
mailto:mkrakowska@gnojnik.pl


20 brzeski Gnojnik

32-864 Gnojnik 363 specjalistyczne poradnictwo i wsparcie tak tak Placówka jest dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. -

32-864 Gnojnik 363 Specjaliści pracujący w PIK specjalistyczne poradnictwo i wsparcie psycholog, terapeuta ds. uzależnień tak tak Placówka jest dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. -

21 brzeski Iwkowa poradnictwo psycholog, radca prawny tak tak -

22 brzeski Szczurowa gops@szczurowa.pl Czesława Cieśla psycholog, pracownik socjalny tak - -

powiat chrzanowski

23 chrzanowski 32 646 71 85 interwencja.poik@gmail.com Anna Słowińska-Cajc tak tak informacje pisemne, piktogramy, tablice informacyjne -

24 chrzanowski Alwernia

sekretariat@cus-alwernia.pl - TAK TAK -

sekretariat@cus-alwernia.pl - psycholog TAK TAK -

47 83 23 100 kp.alwernia@chrzanow.policja.gov.pl - całodobowo informacja, wsparcie, poradnictwo, interwencja funkcjonariusze policji TAK TAK email: kp.alwernia@chrzanow.policja.gov.pl -

12 283 12 72 gkrpa@alwernia.pl - terapeuta TAK TAK email: gkrpa@alwernia.pl -

25 chrzanowski Babice 32-551 Babice ul. Krakowska 47 32 613 40 50 ops@babice.pl - poradnictwo psycholog, prawnik nie w razie potrzeby zawierana jest umowa zlecenie z tłumaczem języka migowego -

26 chrzanowski Chrzanów sekretariat@ops.chrzanow.pl

27 chrzanowski Libiąż

Ośrodek Pomocy Społecznej 32-590 Libiąż, ul. 9 Maja 2 32 627 78 25 ops@libiaz.pl tak tak 2 pracowników OPS posługuje się językiem migowym w stopniu komunikatywnym -

32-590 Libiąż, ul. 9 Maja 2 32 627 78-25 wew. 35 ops@libiaz.pl poradnictwo, informacje, porady prawne pracownicy socjalni, konsultant prawnik tak tak 2 pracowników OPS posługuje się językiem migowym w stopniu komunikatywnym -

32-590 Libiąż, ul. Makowa 2 32 627 40 77 robert.cebula@tlen.pl Robert Cebula tak tak - -

Telefon Zaufania 32-590 Libiąż, ul. 9 Maja 2 ops@libiaz.pl poradnictwo, informacja pracownicy socjalni tak tak 2 pracowników OPS posługuje się językiem migowym w stopniu komunikatywnym -

32-590 Libiąż, ul. Rouvroy 10 32 627 78 25 wew. 35 ops@libiaz.pl Izabela Pelc dwa czwartki w miesiącu 16.30-18.30 wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie konsultant psycholog nie tak 2 pracowników OPS posługuje się językiem migowym w stopniu komunikatywnym -

32-590 Libiąż, ul. 9 Maja 2 32 627 78 25 wew. 30 ops@libiaz.pl Dominika Osadzińska dwa poniedziałki w miesiącu 14.00-16.00 nie tak 2 pracowników OPS posługuje się językiem migowym w stopniu komunikatywnym -

Komisariat Policji w Libiążu 32-590 Libiąż, ul. 1 Maja 12 kp.libiaz@chrzanow.policja.   gov.pl Mariusz Krauz całodobowo interwencja, informacja funkcjonariusze policji tak tak - -

28 chrzanowski Trzebinia 32 612 15 10, fax: 32 612 15 10 w.24 ops@um.trzeninia.pl Jerzy Marcinek tak tak przenośny wzmacniacz pętli -

powiat dąbrowski

29 dąbrowski -

14 642 44 15 pcpr@pcprdt.pl Maria Smolicha informacja, wsparcie, poradnictwo specjalista pracy socjalnej, pedagog tak tak po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego -

Punkt Interwencji Kryzysowej pcpr@pcprdt.pl Maria Smolicha informacja, wsparcie ,poradnictwo tak tak po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego -

30 dąbrowski Bolesław gops@boleslaw.com.pl Praca socjalna, poradnictwo, informacja Pracownik socjalny tak tak komunikacja pisemna -

31 dąbrowski Dąbrowa Tarnowska

sekretariat@mopsiwr.pl pracownicy socjalni tak tak w razie potrzeby biegły tłumacz migowy -

sekretariat@mopsiwr.pl Olga Wojakowicz -Boryczka-pedagog wtorki od 8.00 10.00 pedagog tak tak w razie potrzeby biegły tłumacz migowy -

sekretariat@mopsiwr.pl pracownicy socjalni tak tak w razie potrzeby biegły tłumacz migowy -

517 884 743 sekretariat@mopsiwr.pl Piotr Dubiel koordynator nie tak brak -

32 dąbrowski Gręboszów

tel/fax.14 641 60 27 gops_greboszow@op.pl Elżbieta Ciochoń-Kierownik GOPS pracownicy socjalni, asystent rodziny tak nie - -

tel/fax.14 641 60 27 gops_greboszow@op.pl Elżbieta Ciochoń-Kierownik GOPS tak tak - -

Placówka Wsparcia Dziennego tel/fax.14 641 60 27 gops_greboszow@op.pl Marta Misiaszek pedagog wychowawca nie nie - -

33 dąbrowski Mędrzechów 33-221 Mędrzechów 14 644 24 26 gopsmedrzechow@op.pl pracownik socjalny tak tak wsparcie innych instytucji(np. pracownika pcpr )umożliwiające nawiązanie komunikacji -

34 dąbrowski Olesno
33-210 Olesno ul. Długa 18 14 641 10 82 w godz. 7.30 do 15.30 gops@gopsolesno.pl poradnictwo psychologiczne i socjalne psycholog, specjaliści pracy socjalnej tak tak -

33-210 Olesno ul. Długa 18 14 641 10 82 w godz. 7.30 do 15.30 gops@gopsolesno.pl specjaliści pracy socjalnej w godzinach pracy ośrodka poradnictwo socjalne specjaliści pracy socjalnej tak tak -

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla Osób 

Uzależnionych, 
Współuzależnionych oraz 

Dotkniętych Przemocą

tel. dostępny w godz. pracy OPS 14 68 
69 720

gops@gnojnik.pl;
zadajpytanie.uzaleznienia@gnojnik.pl;

zadajpytanie.przemoc@gnojnik.pl

Mariola Świech - osoba do kontaktu 
celem umówienia wizyty u specjalisty 

w PIK

Psycholog: pierwszy i trzeci poniedziałek 
w miesiącu od godziny 15.30-17.30 - 

tylko po wcześniejszej rejestracji;
Terapeuta ds. uzależnień i 

współuzależnień: co drugi piątek 15.30-
17.30 - po wcześniejszej rejestracji;

Policjant: pierwsza środa miesiąca, 11.00 
- 12.00 - po wcześniejszejszym 

umówieniu terminu;
Pracownik socjalny, przewodnicząca 

Zespołu Interdyscyplinarnego/ członek 
GKRPA - każda środa 15.00 -15.30 po 

wcześniejszym ustaleniu terminu.;
Termin wizyty u konsultantów Punktu 

można ustalić dzwoniąc pod numer tel. 
14 68 69 720, osobiście w siedzibie 

Ośrodka lub wysyłając emaila pod adres: 
gops@gnojnik.pl;

psycholog, terapeuta ds. uzależnień, 
policjant, pracownicy socjalni, 
przewodnicząca GKRPA/ ZI

Internetowy Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla Osób 

Uzależnionych, 
Współuzależnionych oraz Osób 

Dotknietych Przemocą

tel. dostępny w godz. pracy OPS 14 68 
69 720 zadajpytanie.uzaleznienia@gnojnik.pl;

zadajpytanie.przemoc@gnojnik.pl

wiadomości można wysyłać całodobowo, 
specjaliści będą odpowiadać w godzinach 

dyżurów w PIK

1.Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Iwkowej.

2.Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
3.Zespół Interdyscyplinarny

4.poradnia Rodzinna przy Parafii 
w Iwkowej

1.Iwkowa 486 32-861 Iwkowa
2.Iwkowa 468 32-861 Iwkowa
3.Iwkowa 468 320861 Iwkowa

4.Parafia Podwyższenia Krzyża 
Św w Iwkowej

1.14 684 40 10
2.14 684 40 10
3.14 684 40 10
4.695 916 898

1.gops@iwkowa.pl
2.gops@iwkowa.pl
3.gops@iwkowa.pl
4.grzymek@wp.pl

Tokarska Maria
Nowak Bogumiła
Tokarska Maria
Grzymek Łucja

7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku 
GOPS, GKRPA.ZI

psycholog- drugi i czwarty piątek 
miesiąca od godziny 9 do 12.

Radca prawny w ramach nieodpłatnej 
pomocy prawnej 

poniedziałek od 13 do 17, środa od 8.00 
do 11.45 co drugi piatek miesiąca.
Poradnia Rodzinna przy Parafii w 
Iwkowej czynna w czwarty wtorek 

miesiąca od godziny 18.00.

z niepełnosprawnością ruchową - winda.
Natomiast z niepełnosprawnością osób głuchuch i słabosłyszących komunikacja za pomocą 

pisowowni na laptopie.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

32-820 Szczurowa
ul. Rynek 3

tel. 14 671 31 20 czynny w godzinach 
pracy OPS

Codziennie w godzinach pracy OPS. 

w każdy wtorek od 8.00 do 10.00

w każdy czwartek 15.00 do 17.00

poradnictwo, wsparcie informacyjne w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

tak - niepełnosprawność 
fizyczna

Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/3, 
32-500 Chrzanów

w godzinach pracy ośrodka codziennie 
(weekendy oraz święta także) w 

godzinach 7.00-22.00

poradnictwo telefoniczne, poradnictwo psychologiczne, 
poradnictwo pedagogiczne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo 

wychowawcze, poradnictwo socjalne, poradnictwo prawne, 
terapia uzależnień, wsparcie, informacja, grupa wsparcia, 

zajęcia dla dzieci, socjoterapia, psychoedukacja, mediacje, 
warsztaty

psycholog, pedagog, prawnik, pracownik 
socjalny, mediator, terapeuta uzależnień, 

asystent rodziny

Centrum Usług Społecznych 
w Alwerni

ul. Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia

12 283 30 31,
12 306 55 05,

tel. całodobowy:
512 026 661

poniedziałek:
7.00-16.00

wtorek-czwartek:
7.00-15.00

piątek:
7.00-14.00

poradnictwo, pomoc socjalna (praca socjalna), wsparcie, 
informacja)

pracownicy socjalni,
Przewodnicząca ZI

fax: 12 283 30 31 wew. 23,
email: sekretariat@cus-alwernia.pl

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny

ul. Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia

12 283 30 31,
12 306 55 05

1 i 3 środa miesiąca
w godz. od 10.00 do 14.00

poradnictwo, wsparcia, terapia indywidualna/grupowa, 
konsultacja

fax: 12 283 30 31 wew. 23
email: sekretariat@cus-alwernia.pl

Komisariat Policji
w Alwerni

ul. Korycińskiego 10
32-566 Alwernia

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

w Alwerni

ul. Rynek 3
32-566 Alwernia

wtorek: 15.30-21.00
czwartek: 15.00-17.00

informacja, poradnictwo, wsparcie, terapia 
indywidualna/grupowa

Punkt Konsultacyjny Informacji 
Wsparcia i Pomocy dla Osób 

Dotkniętych Przemocą w 
Rodzinie

psycholog 
poniedziałek 8.00-12.30

środa 8.00-11.00
prawnik

każdy pierwszy piątek miesiąca 16.30-
18.30

tak jeżeli z pomocy specjalistów nie 
korzysta osoba doznająca przemocy 
będąca w związku z osobą stosującą 

przemoc w rodzinie. Istnieje nie 
pisana zasada że w pierwszej 

kolejności z pomocy korzystają osoby 
doznające przemocy

Punkt Informacji, Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie, działający 
w strukturach Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chrzanowie

ul. Jagiellońska 4,
32-500 Chrzanów

tel. 32 735 69 35 (pracownicy socjalni)
tel. wsparcia 32 735 69 03

fax. 32 735 69 02

pracownik socjalny - Patrycja Dorynek;
pracownik socjalny - Iwona Burek;

specjalista pracy socjalnej - Marcelina 
Łazarz;

specjalista pracy socjalnej - Dorota 
Chamerska-Spyra

pracownicy socjalni udzielają pomocy w 
godzinach pracy Ośrodka, tj.: 

poniedziałek w godz. 07.00-16.00, wtorek 
- czwartek w godz. 07.00-15.00, piątek w 

godz. 07.00-14.00.
Ponadto, wsparcie psychologiczne 

można uzyskać w każdy poniedziałek w 
godz. 12.00-16.00 oraz w każdą środę w 
godz. 11.00-15.00, a porady prawne w 

każdy piątek w godz. 12.00-1500.

- poradnictwo indywidualne oraz grupowe;
- rozmowy wspierające, edukacyjne oraz informacyjne;

- praca socjalna świadczona w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz w miejscu zamieszkania osoby/rodziny;

- grupa terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy w 
rodzinie;

- grupa wsparcia;
- grupa dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

- terapia psychologiczna

- psycholog: poniedziałek 12:00-16:00; 
środa 11:00-15:00;

- prawnik: piątek 12:00-15:00;
- pracownicy socjalni;

- specjalista pracy socjalnej;
- starszy instruktor terapii uzależnień

tak - pracownik socjalny, specjalista 
pracy socjalnej, psycholog, prawnik, 

instruktor terapii uzależnień

tak - wyłącznie osoby z 
niepełnosprawnością ruchową 
i/lub osoby niewidome, z uwagi 

na brak barier 
architektonicznych i pomoc w 

poruszaniu się na terenie 
Ośrodka ze strony 

pracowników socjalnych

komunikacja werbalna z os. niepełnosprawnymi ruchowo i/lub niewidomymi:
- osobiście ze specjalistą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i/lub w środowisku 

zamieszkania osoby/rodziny;
- telefonicznie;

- drogą elektroniczną (strona internetowa dostosowana dla osób słabowidzących)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie nie zatrudnia tłumacza języka 
migowego

Joanna Banasik
Beata Smalcerz

poniedziałek 7.00-16.00
wtorek - czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-14.00

wsparcie, informacja, praca socjalna, poradnictwo prawne i 
psychologiczne

pracownicy socjalni, psycholog, 
konsultant prawnik, mediator

Punkt Konsultacyjno - 
Informacyjny dla Osób i Rodzin z 

Problemem Przemocy

Joanna Banasik
Beata Smalcerz

poniedziałek 14.00-16.00
czwartek 13.00-16.00

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

wtorki i czwartki ustalone indywidualnie 
przez przewodniczącego

motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu, 
odpowiedniej terapii, informacja, terapia uzależnień

przewodniczący, członkowie GKRPA, 
terapeuci

32 627 78 25  wew. 35
796 611 195

Joanna Banasik
Beata Smalcerz

poniedziałek 7.00-16.00
wtorek - czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-14.00

Grupa Wsparcia Dla Osób 
Doświadczających Przemocy w 

Rodzinie

Grupa samopomocy dla osób 
mających problemy opiekuńczo 

wychowawcze z dziećmi w tym z 
problemem przemocy

wzmocnienie kompetencji opiekuńczo wychowawczych, 
edukacja

starszy specjalista reintegracji 
zawodowej

47 832 43 50,
112

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Trzebini

ul.Kościuszki 38, 32-540 
Trzebinia

pracownicy socjalni w godzinach pracy 
OPS, specjaliści 5 dni w tygodniu do godz 

19

poradnictwo, interwencja środowiskowa, konsultacje 
indywidualne, praca socjalna, wsparcie, telefon zaufania

psycholog, prawnik, terapeuta 
uzaleznień, pedagog, certyfikowany 

specjalista d/s przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, specjalista pracy 

socjalnej

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. 
Szpitalna 1

pon.8,00 - 16.00
wt.-pt. 7,30 -15,30

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. 
Szpitalna 1

14 642 44 15
14 641 02  05- czynny w godz. dyżuru

psycholog 
pon. od 16,00 do 20,00

czw. od 8.00 do 11,00 i od 15,30 do 18,30 
(w miarę potrzeb).

prawnik
śr. od 16,00 do 18,30 (w miarę potrzeb 

możliwość uzyskania wsparcia w innych 
terminach i godz.

dyzur telefoniczny specjalisty pracy 
socjalnej po godzinach pracy PCPR i w 

dni wolne od pracy.

2 psychologów, prawnik,specjalista pracy 
socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bolesławiu

Bolesław 129
33-220 Bolesław

Nr telefonu 14 641 50 27,
Nr fax 14 641 50 36

Janina Gryszówka, Dominika Łakoma, 
Izabela Chmura

W godzinach pracy OPS od poniedziałku 
do piątku od godziny 7.30 do 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny

33-200 Dąbrowa Tarnowska 
ul. Kościuszki 15a

14 642 83 83
14 642 84 84

Edyta Węc
Ewa Ząbkowska
Monika Chajm

pracownicy socjalni MOPSiWR

pracownicy socjalni:
poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek - piątek od 7.30do 15.30

- pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy
- pomoc pracownika socjalnego(praca socjalna)

-wczesna diagnoza
-udzielenie wsparcia finansowego, ,logopedycznego

- udział w pracach grup roboczych Zespołu 
Interdyscyplinarnego- poradnictwo i grupa wsparcia dla osób 

doznających przemocy i członków ich rodzin
- rozmowy edukacyjne i motywujące ze sprawcami przemocy

- monitoring rodzin objętych procedurą NK

Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Uwikłanych w Przemoc Domową 
z siedzibą w Miejskim Ośrodku

33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Kościuszki 15a

14 642 83 83
14 642 84 84 - faks

- poradnictwo i  wsparcie dla osób doznających przemocy oraz 
członków ich rodzin

- rozmowy edukacyjne ze sprawcami przemocy 
- grupy wsparcia

Miejsko Gminny Zespół 
Intedyscyplinarny 

ds.Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Dąbrowie 

Tarnowskiej z siedzibą w 
Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej i Wsparcia Rodziny.

33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Kościuszki 15a

14 642 83 83
14 642 84 84 faks

Edyta Węc
Ewa Ząbkowska
Monika Chajm

poniedziałki od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30

realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
rodzinie na lata 2021-2024

- opracowanie diagnozy i indywidualnego planu pomocy osobie 
doświadczającej przemocy

- opracowanie planu działania
- powoływanie grup roboczych w związku z procedurą NK

- Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego
- współpraca z MOPSiWR, Komendą Powiatową Policji, Sądem 

Rejonowym,Prokuraturą, Służbą Zdrowia, Oświatą,Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminna Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organizacjami 
Pozarządowymi, PCPR-em.

Pomoc dla Osób 
Pokrzywdzonych oraz ich bliskich 
prowadzona przez Fundację im. 

Jana Hetmana Tarnowskiego 
zgodnie z Porozumieniem 

zawartym w dniu 03.01.2022 
pomiędzy Fundacją im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego z siedzibą w 
Tarnowie reprezentowaną przez  

Pana Tomasza Kitę- Prezesa 
Zarządu a Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i Wsparcia 

Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej 
reprezentowanym przez 

Dyrektora Panią Katarzynę 
Hałun.

Lokalny Punkt Pomocy 
Pokrzywdzonym

33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. 
Kościuszki 15a

wtorki od 13.00 do 18.00 
środy od 08.00 do 13.00

- pomoc psychologiczna i psychoterapia
- pomoc prawna

- pomoc psychiatryczna
- mediacja

- pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bony żywnościowe
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny,obuwia  i 

środków czystości i higieny osobistej
zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, 

elektryczną,gaz i wodę,opał, 
- odbior nieczystości stałych i płynnych

- organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących 
kwalifikacje kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów 

związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach 
dziecięcych prowadzonych prze gminy

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, 
lekarstw,przedmiotów ortopedycznych oraz środków 

pomocniczych w zakresie niepodlegających refundacji
- zwrot kosztów dojazdu

- sfinansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu 
uprawnionego małoletniego

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Gręboszów 137
33-260 Gręboszów

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 
15.30

praca socjalna, poradnictwo, informacje, wsparcie rzeczowe i 
finansowe

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny

Gręboszów 137
33-260 Gręboszów

1) psycholog- II i IV poniedziałek 
miesiąca dyżury po 2,5 godziny

2) terapeuta-I i III piątek miesiąca od 
11.30 do 13.30

3) pracownicy socjalni od poniedziałku do 
piątku od 7.30 do 15.30

praca socjalna, pomoc psychologiczna, pomoc terapeuty 
ds.uzależnień

psycholog, terapeuta, pracownik 
socjalny.

Gręboszów 137
33-260 Gręboszów

od poniedziałku do piątku od 12.30 do 
16.30

Placówka typu opiekuńczego, brak 
specjalistów

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

pracownik socjalny
Anna Bzduła

w godz. pracy GOPS
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30

-poradnictwo
-pomoc socjalna

Punkt informacyjno-konsultacyjny 
do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie

specjaliści pracy socjalnej prowadzący 
dyżury w punkcie

w każdy poniedziałek i czwartek od 
godz.8.00 do 15.00 oraz w dwie soboty w 
miesiącu w godz.od 10.00 do 13.00 i od 

11.00 do 13.00

dla osób głuchych możliwość po wcześniejszym umówieniu wizyty zapewnienie tłumacza 
języka migowego

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Oleśnie

dla osób głuchych możliwość po wcześniejszym umówieniu wizyty zapewnienie tłumacza 
języka migowego



35 dąbrowski Radgoszcz 14 641 46 60 opieka@radgoszcz.pl poradnictwo, wsparcie, informacja psycholog, prawnik, pracownik socjalny tak tak -

36 dąbrowski Szczucin 14 307 30 48 szczucingops@gmail.com - 7.30 do 15.30 poraddnictwo, wsparcie - tak tak - -

powiat gorlicki

37 gorlicki - sekretariat@pcpr.gorlice.pl Barbara Dziuban Tak -

38 gorlicki Biecz 13 447 00 41 mgopsbiecz@poczta.onet.pl Agata Szarowicz tak - - -

39 gorlicki Bobowa 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21 gops@bobowa.pl Agnieszka Niemczyńska poradnictwo, informacja psycholog, prawnik tak tak - -

40 gorlicki Gorlice Miasto

38-300 Gorlice ul. Reymonta 1 mops@mops.gorlice.pl - pracownicy socjalni tak tak - -

38-300 Gorlice ul. Reymonta 1 mops@mops.gorlice.pl poradnictwo i wsparcie informacyjne prawnik poniedziałek 15.30 do 17.30 tak tak - -

41 gorlicki Gorlice Gmina gops.gorlice@post.pl Grażyna Brzeziańska poradnictwo, informacja, wsparcie tak tak poczta elektroniczna -

42 gorlicki Lipinki 601 610 031 , 13 44 77 892, fax brak gops@gops.gminalipinki.pl Bogusław Krupa Poradnictwo, świetlica dla dzieci. Tak Tak -

43 gorlicki Łużna

18 354 30 39 wew.410 komisja@luzna.pl Włodzimierz Biskup tak tak nie dotyczy

gops@luzna.pl Danuta Łukasik tak tak nie dotyczy

gops@luzna.pl Danuta  Łukasik - pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie tak tak nie dotyczy

44 gorlicki Moszczenica 18 35 41 240 gops@gopsmoszczenica.eu Katarzyna Żak pracownicy socjalni pn-pt 07:30-15:30 poradnictwo, informacje, wsparcie tak tak -

45 gorlicki Ropa 38-312 Ropa 733 18 35 34 633 gopsropa@interia.pl Ewa Domańska poradnictwo, praca socjalna, pomoc finansowa pedagog, pracownicy socjalni tak tak -

46 gorlicki Sękowa 38-307 Sękowa 252 18 351 80 10 gopssekowa@op.pl tak - -

47 gorlicki Uście Gorlickie Ośrodek Pomocy Społecznej 38-315 Uście Gorlickie 267 18 35 16 491 ops@usciegorlickie.pl poradnictwo, informacja pracownik socjalny, psycholog tak tak forma pisemna -

powiat krakowski

48 krakowski - pcpr@powiat.krakow.pl tak dostępna jest obsługa klientów przez tłumacza języka migowego.

49 krakowski Czernichów

tel/ fax 12 270 21 57 gops@czernichow.pl - wsparcie, informacja, poradnictwo socjalnej pracownicy socjalni tak tak forma pisemną -

brak brak - poradnictwo psycholog tak tak forma pisemna -

12 270 21 04 wew. 122 brak - wsparcie, informacja członkowie GKRPA tak tak forma pisemna -

Zespół Motywujący 12 270 28 78 brak - wsparcie, informacja, działania motywujące członkowie GKRPA tak tak forma pisemna -

Punkt Konsultacyjny 12 270 21 04 wew. 129 brak - poradnictwo psycholog tak tak forma pisemna -

Punkt Konsultacyjny 12 280 40 08 brak - wsparcie, informacja psycholog tak tak forma pisemna -

brak - wsparcie, informacja, realizacja procedury "Niebieska Karta" przewodniczący GZI tak tak forma pisemna -

576 058 217 brak - - poradnictwo prawne prawnicy tak tak forma pisemna

12 442 98 06 brak - poradnictwo nie tak forma pisemna -

50 krakowski 32 - 125 Wawrzeńczyce 57 tel/ fax 12 287 40 03 gops_igwa@wp.pl - poradnictwo, informacja, świetlica dla dzieci pracownicy socjalni tak tak możliwa pomoc osoby znającej język migowy -

51 krakowski Iwanowice gops@iwanowice.pl - prawnik, pracownicy socjalni tak tak -

52 krakowski

ps@jerzmanowice-przeginia.pl interwencja, wsparcie, pomoc socjalna informacja. pracownicy socjalni tak tak

gops@jerzmanowice-przeginia.pl pomoc, wsparcie, informacja. tak tak

gops@jerzmanowice-przeginia.pl pomoc, wsparcie, informacja. pracownicy socjalni tak tak

- - poradnictwo prawne prawnicy tak tak

1. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

2. Punkt Bezpośredniej Pomocy, 
Wsparcia, Konsultacji, Informacji 
Dla Osób Dotkniętych Przemocą 

w Rodzinie

Pl. Św. Kazimierza 7-8
33-207 Radgoszcz

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

                                                    

- pracownicy socjalni w godzinach pracy 
OPS,( pn. 8.00-16.00, wt. - czw. 7.30-

15.30, piątek 7.00-15.00)
- psycholog w pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w godz. 13.30 - 
15.30 lub w innych wcześniej 

uzgodnionych terminach,
- prawnik w ostatni wtorek miesiąca w 

godz. 15.30-17.30 lub w innych wcześniej 
uzgodnionych terminach

Dotychczas nie było osób niepełnosprawnych (w szczególności głuchych i słabosłyszących), 
które byłyby zainteresowane skorzystaniem z takich form pomocy. W razie  potrzeby można 

udzielić wsparcia w  formie papierowej.

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

33-230 Szczucin
ul. Wolności 3

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gorlicach - Gorlicki 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

38-300 Gorlice, 
ul. Słoneczna 7

Telefon całodobowy:
18/352 51 01
511469305

fax: 18/ 352 53 80 wew. 27

GOIK czynny jest całodobowo, 7 dni 
w tygodniu: wsparcie specjalistyczne 
świadczone jest od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.00 do 19.00, w 
pozostałych godzinach - wsparcie 

interwencyjne

- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo prawne

-psychoterapia
- grupy terapeutyczne

- grupy wsparcia
- grupy edukacyjne

- wsparcie informacyjne
- schronienie do 3 m-y

psychoterapeuta,
psycholog,
prawnik,
pedagog,

specjalista pracy z rodziną,pracownik 
socjalny

Tak
poradnictwo psychologiczne, 

poradnictwo prawne, psychoterapia, 
wsparcie informacyjne

tłumacz języka migowego, pomoc osoby przybranej, forma pisana, w tym za pośrednictwem 
poczty elektronicznej

Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bieczu

ul. Binarowska 5
38-340 Biecz

-pracownicy socjalni od poniedziałku do 
piątku od 7.00 do 15.00

-psycholog dwa razy w miesiącu w drugi i 
czwarty poniedziałek miesiąca od godz. 

15.00 do 17.00
-radca prawny jeden raz w miesiącu, 

trzeci wtorek miesiąca od godz. 16.00 do 
18.00

-poradnictwo
-konsultacje

-psycholog
-radca prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Bobowej

18 351 44 56 godz. 7.30-15.30 od 
poniedziałku do piątku

- pracownicy socjalni od poniedziałku do 
piątku od 7.30 do 15.30,

- psycholog dwa razy w miesiącu w drugi 
i czwarty czwartek od 16.00 do 19.00

- prawnik w każdą środę od 8.00 do 9.00

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gorlicach

18 352 05 10 
18 352 03 11

fax 18 352 05 36

poniedziałek - czwartek 7.30 - 17.30 oraz 
piątek 7.30 do 15.30

porady informacyjne, wsparcie finansowe, pomoc w formie 
obiadów

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie

18 352 05 10 
18 352 03 11

fax 18 352 05 36
666 512 455 (poniedziałek - czwartek od 
7.30 do 17.30 oraz piątek 7.30 do 15.30)

Grażyna Szczepanik
Anna Bobola

Bożena Brzeżańska 
Klaudia Słopnicka - Nabożny

poniedziałek - czwartek 7.30 - 17.30 oraz 
piątek 7.30 do 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

ul. Łukasiewicza 6
38-300 Gorlice

tel.fax 18 353 75 74
tel. 509 985 731

1. pracownicy socjalni w godzinach pracy 
OPS - od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-15.00;
2. psycholog (4 lub 5 razy w miesiącu) - 

każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 
15.30-17.30;

3. prawnik (2 razy w miesiącu) - pierwsza 
i trzecia środa miesiąca w godzinach 

15.30-18.30.

psycholog, prawnik, pracownicy socjalni, 
członek GKRPA

Punkt Konsultacyjny dla osób 
doznających przemocy w 

rodzinie

Gminny środek Pomocy 
Społecznej w Lipinkach 

38-305 Lipinki 44

Pracownik socjalny GOPS w Lipinkach 
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 

15.00
Bogusław Krupa w Punkcie 

Konsultacyjnym każdy wtorek i piątek od 
8.00 do 13.00

Psycholog w pierwszą i trzecią środę 
każdego miesiąca od 13.00 do 15.00
Prawnik w pierwszy i trzeci czwartek 
każdego miesiąca od 10.00 do 12.00

Psycholog, pedagog, prawnik, pracownik 
administracyjny w Punkcie 

Konsultacyjnym dla osób doznających 
przemocy w rodzinie.

Istnieje możliwość obsługi osób głuchych i słabosłyszących w języku migowym po uprzednim 
powiadomieniu i umówieniu się na wizytę.

Gminna Komisja Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w 

Łużnej

38-322 Łużna
Łużna 634

Każdy wtorek w miesiącu:
godz. 8:00-11:00 oraz 

I i III poniedziałek w miesiącu w godz. 
15:00-17:00

- informacja dotycząca między innymi podjęcia leczenia 
odwykowego

Przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

Komunikacja niewerbalna tj. gestykulacja, wyraz mimiczny twarzy,kontakt wzrokowy.
Forma pisana - kartka papieru.

Siła oraz ton głosu.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łużnej

38-322 Łużna
Łużna 607

18 354 30 41
18 354 30 10

lub 666 370 953

Poniedziałek
godz. 80:00 - 16:00

wtorek- piątek
godz. 7:00- 15:00

-informacja, 
- wsparcie psychologiczne oraz prawne,

- porady socjalne

- specjaliści pracy socjalnej
- prawnik

- psycholog

Komunikacja niewerbalna tj. gestykulacja, wyraz mimiczny twarzy,kontakt wzrokowy.
Forma pisana - kartka papieru.

Siła oraz ton głosu.

Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny w Łużnej

38-322 Łużna
Łużna 607

18 354 30 41
18 354 30 10

lub 666 370 953

Poniedziałek
godz. 80:00 - 16:00

wtorek- piątek
godz. 7:00- 15:00

-  specjaliści pracy socjalnej
- pedagog

- dzielnicowi
- kuratorzy

- pielęgniarka

Komunikacja niewerbalna tj. gestykulacja, wyraz mimiczny twarzy,kontakt wzrokowy.
Forma pisana - kartka papieru.

Siła oraz ton głosu.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Moszczenicy

38-321 Moszczenica Ul. 
Samorządowa 2

prawnik, psycholog, terapeuta rodzinny, 
terapeuta uzależnień w ramach 

projektów realizowanych przez GOPS

Fakturowe oznaczenia powierzchni, pętla indukcyjna, tablice informacyjne wykonane 
systemem Braille'a, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ropie

7:20 do 15:20 od pon.do pt. - pracownicy 
socjalni, od 8:00 do 15:00 od pon. do pt. 

pedagog szkolny

W ewidencji GOPS w Ropie nie ma osób głuchych ani słabosłyszących. Pozostałe osoby z 
niepoprawnością - telefoniczna, osobista forma kontaktu

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sękowej

Angelina Kułyk, 
Danuta Skrypak

Pracownicy socjalni, asystent rodziny w 
godz. pracy OPS. pon 7:30-16:30, wt-

czw. 7:30-15:30; pt. 7:30-14:30.
Dyżur dzielnicowego: pon. 10:00-11:00,

Dyżur terapeuty uzależnień: poniedziałek 
8:00-10:00

praca socjalna, poradnictwo rodzinne, zawodowe, informacja, 
wsparcie

pracownik socjalny, asystent rodziny, 
terapeuta uzależnień, dzielnicowy

Częściowo. Pomieszczenia 
Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sękowej 
mieszczą się w budynku 

Urzędu Gminy Sękowa, w 
którym obecnie trwa remont 
mający na celu dostosować 

pomieszczenia.

Monika Baran - przewodniczący 
Zespołu Interdyscyplinarnego

godziny pracy Ośrodka Pomocy 
Społecznej 7.30-15.30

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krakowie

"al. Słowackiego 20 , 30-037 
Kraków

Dział Wspierania Rodziny i 
Systemy Pieczy Zastępczej 

ul. Kopernika 13
32-050 Skawina"

"Kraków
(12) 634 42 66 wew. 564

FAX (012) 423 47 84
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego- Starostwo Powiatowe w 

Krakowie 
całodobowy dyżur telefoniczny:
tel. stacjonarny: 12-632-32-04
tel. komórkowy: 604-443-543

Dział Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej, PCPR Kraków, dział 

w Skawinie 
(12) 210 09 76 wew. 27 

FAX (12) 210-09-77
kom. 500-141-746"

Grażyna Tajs-Zielińska
Patrycja Kamienik 

Maja Kopańska
Katarzyna Gumula

od poniedziałku do piątku 
7.00 - 15.00

w siedzibie Działu Wspierania Rodziny i 
Systemu Pieczy Zastępczej ul. Kopernika 

13
32-050 Skawina

poradnictwo psychologiczne, wsparcie, informacja, poradnictwo 
socjalne, rekrutacja do grupy korekcyjno - edukacyjnej

psycholog, pracownik socjalny- 
powiatowy koordynator ds. 
przeciwdziałania przemocy

tak, rekrutacja do grupy korekcyjno-
edukacyjnej

W ramach "Centrum wsparcia rodzin" udzielane są porady psychologiczne 
telefonicznie - wtorki 15:30 - 18:30 po wcześniejszym umówieniu terminu z 

pracownikiem PCPR.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czernichowie

32-070 Czernichów 
ul. Gminna 1

poniedziałek
7.30-17.00

wtorek - czwartek 
7.30-15.30

piątek 
7.30-14.00

Punkt Wsparcia Informacji i 
Pomocy

32-070 Czernichów 
ul. Rynek 9/1

czwartek
16.30-18.30

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

32- 070 Czernichów
ul. Gminna 1

poniedziałek
7.30-17.00

wtorek- czwartek
7.30-15.30

piątek
7.30-14.00

32-070 Czernichów
ul. Gminna 1

czwartek
16.00- 18.00

32-070 Czernichów
ul. Gminna 1

wtorek
9.00-11.00

środa
8.00-11.00

32-061 Rybna
ul. Aleksandry Polańskiej 2

środa i piątek
17.00-19.30

Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny

32-070 Czernichów 
ul. Gminna 1

12 256 10 97
12 270 21 04 wew. 117

poniedziałek
7.30-17.00

wtorek- czwartek
7.30-15.30

piątek
7.30-14.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
prawnej

Starostwo Powiatowy w Krakowie 
wydział Organizacyjny i Spraw 
Obywatelskich w Krakowie al. 

Słowackiego 20,30-037 Kraków

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się wirusa Starostwo Powiatowe w Krakowie 

informuje,że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego porady udzielane są za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość. Zarejestrować się można również 

elektronicznie pod adresem https://np.ms.gov.pl/zapisy

Punkt Konsultacyjny w 
Czernichowie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Zabierzowie

32-070 Czernichów
ul. Rynek9/1

wizyty umawiane są telefonicznie lub 
osobiście

psycholog, pedagog, logopeda,
specjaliści do wczesnego wspomagania 

rozwoju

Igołomia-
Wawrzeńczyce

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Igołomi - 

Wawrzeńczycach

pracownicy socjalni w godzinach pracy 
OPS poniedziałek 8.00 -   16.00, wtorek - 

środa 7.00-15.00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Punkt Informacji, Wsparcia i 
Pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie

Iwanowice Włościańskie
ul. Ojcowska 11

32-095 Iwanowice

tel. 12 388 40 03 wew. 28
fax 12 388 40 30 wew. 23

Pracownicy socjalni w godzinach pracy 
GOPS, tj. 

poniedziałek
8.00-17.00

wtorek-czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Prawnik 
dyżury w drugi poniedziałek każdego 

miesiąca w godz. 12.00-14.00

poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, poradnictwo 
rodzinne, udzielanie informacji, wsparcie

Na terenie Urzędu Gminy, w tym GOPS-u znajduje się pokój do obsługi osób ze 
szczególnymi potrzebami. Pomieszczenie znajduje się po prawej stronie od wejścia 

bocznego do Urzędu Gminy, na poziomie ulicy. Nie posiada zatem żadnych fizycznych barier 
narzucających użytkownikom konieczność korzystania z pomocy innych osób. 

Pomieszczenie zostało wyposażone w biurko pozwalające swobodnie poruszać się osobie na 
wózku. Ponadto, zainstalowano pętlę indukcyjną, która ułatwia słyszenie osobom 

niedosłyszącym. Obecnie dodatkowo pomieszczenie zostało wyposażone w komputer, ze 
stałym dostępem do internetu.

Jerzmanowice-
Przeginia

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jerzmanowicach.

32-048 Jerzmanowice
ul. Rajska 22 I piętro pokój 121

12 389 50 71 
kom. 534 878 079

Marta Marek
Urszula Lorek
Rafał Baranek 

Gabriela Szlachta

7.30.-15.30
5 dni w tygodniu

Dzwonek przyzywający przy wejściu do budynku.
Możliwość złożenia wniosku o tłumacza migowego.

Strona internetowa dostosowana dla osób niewidomych i słabo widzących.

W okresie realizacji projektu Rozwój Pomocy Społecznej możliwość 
korzystania z porad psychologicznych i prawnych w okresie od marca do 

grudnia zgodnie z harmonogramem.
Punkt Poradnictwa Specjalistyczny

ul. Rajska 3, II piętro, pokój 14,
32-048 Jerzmanowice

Kontakt osobisty z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zespół Interdyscyplinarny do 
Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie

32-048 Jerzmanowice
ul. Rajska 22 I piętro pokój 121

12 389 50 71
kom. 534 878 079

Agnieszka Kozak 
Marta Marek

7.30.-15.30
5 dni w tygodniu

pracownicy socjalni,
pedagodzy,
dzielnicowi,
pielęgniarka

Dzwonek przyzywający przy wejściu do budynku.
Możliwość złożenia wniosku o tłumacza migowego.

Strona internetowa dostosowana dla osób niewidomych i słabo widzących.

Kontakt osobisty z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W okresach związanych z ograniczeniami w związku z coronawirusem 

kontakt telefoniczny.

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie.

32-048 Jerzmanowice
ul. Rajska 22 I piętro pokój 121

12 389 50 71
kom. 534 878 079

Marta Marek
Rafał Baranek 

Gabriela Szlachta

poniedziałek
15.30 - 17.30

Dzwonek przyzywający przy wejściu do budynku.
Możliwość złożenia wniosku o tłumacza migowego.

Strona internetowa dostosowana dla osób niewidomych i słabo widzących.

Kontakt osobisty z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W okresach związanych z ograniczeniami w związku z coronawirusem 

kontakt telefoniczny.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej Powiatu Krakowskiego

32-048 Jerzmanowice
ul. Rajska 22 I piętro pokój 118

576 058 217
czynny poniedziałek - piątek

od 9.30 do 17.00

9.00-13.00 poniedziałek i piątek
15.00-19.00 wtorek, środa, czwartek

Dzwonek przyzywający przy wejściu do budynku.
Możliwość złożenia wniosku o tłumacza migowego. Osoba,niepełnosprawna, która z jakiejś 

przyczyny nie może przybyć do punktu 
może skorzystać z porady telefonicznie lub przez internet.

W okresach związanych z ograniczeniami w związku z coronawirusem 
porady udzielane są telefonicznie lub przez internet ( po ustaleniu z 

zainteresowanym)



52 krakowski

Punkt konsultacyjny 12 389 52 47 wew.133 poradnictwo psychologiczne psycholog tak tak

53 krakowski

12 387 11 10 gopskocmyrzow@poczta.onet.pl praca socjalna tak nie -

12 387 11 10 gopskocmyrzow@poczta.onet.pl tak nie -

brak poradnictwo TAK NIe - Pętla indukcyjna -

Komisariat Policji w Słomnikach poradnictwo, interwencja dzielnicowi tak - - -

54 krakowski Krzeszowice sekretariat@gopskrzeszowice.pl - tak tak - -

55 krakowski Liszki 12 256 33 08 gops@liszki.pl - poradnictwo, terapia, wsparcie informacyjne tak - -

56 krakowski Michałowice

gops@michalowice.malopolska.p tak forma zdalna spotkań, za pomocą komunikatorów -

gops@michalowice.malopolska.p tak tak brak

57 krakowski Mogilany

ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany gops@gops.mogilany.pl Tak Tak

ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Agnieszka Grochot - psycholog tak tak Telefon Wsparcia Psychicznego (533 347 728): śr. 18:00-20:00

58 krakowski Skała

mgops@skala.pl - tak tak -

profilaktyka@skała.pl - tak nie - -

sekretariat.filia.skala@sppppk.pl - tak - -

- - - poradnictwo prawne - Prawnik tak tak - -

Komisariat Policji Skała ul.Langiewicza 6 tel: 47 834 61 50 - Działalność całodobowa tak nie - -

tel: 12 416 34 05 - - tak nie - -

59 krakowski Skawina

12 276 21 37 mgops@skawina.net pracownicy socjalni -

Jerzmanowice-
Przeginia

32-048 Jerzmanowice
ul. Rajska 3 II piętro, pokój 14

rbobela@jerzmanowice-przeginia.pl
akowalik@jerzmanowice-przeginia.pl

Renata Bobela
Anna Kowalik

poniedziałek
15.30-18.30

Osoba,niepełnosprawna, która z jakiejś przyczyny nie może przybyć do punktu 
może skorzystać z porady telefonicznie. 

Dzwonek przyzywający przy wejściu do budynku.
Możliwość złożenia wniosku o tłumacza migowego.

Kontakt osobisty z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W okresach związanych z ograniczeniami w związku z coronawirusem 
porady udzielane są telefonicznie  po ustaleniu z zainteresowanym).

Kocmyrzów-
Luborzyca

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kocmyrzowie - 

Luborzycy

ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca

Pracownicy socjalni: 

Korzec Monika- starszy pracownik 
socjalny

-teren: Krzysztoforzyce, 
Czulice,Rawałowice, 

Pietrzejowice,Marszowice

Serdeczna Ewelina- starszy pracownik 
socjalny

- teren: Baranówka, Wysiołek 
Luborzycki,Sadowie,Zastó, Wola 

Luborzycka

Siudek Joanna  - specjalista pracy 
socjalnej 

teren: Goszyce, Maciejowice, 
Wiktorowice,Wilków,

Karniów

Swatek Patrycja - 
specjalista pracy socjalnej 

teren: Goszcza, Sulechów, Dojazdów, 

Zawalska-Wierzbińska Sylwia
starszy specjalista pracy socjalnej

teren: Luborzyca, Łososkowice, Prusy, 
Skrzeszowice

Żbikowska Renata 
specjalista pracy socjalnej 

-teren: Głęboka, Kocmyrzów, Łuczyce

Pracownicy socjalny dostępni są w 
godzinach  pracy GOPS:

poniedziałek  od godz. 9,00 do godz. 
18,00

wtorek - czwartek
od godz.7.00 do godz.15.00

piątek . od godz.7.00 do godz.14.00

2x  starszy pracownik socjalny 
3x specjalista pracy socjalni 

1x starszy specjalista pracy socjalnej

- Pętla indukcyjna 
- Dostosowana strona internetowa dla osób słabowidzących

Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Kocmyrzowie- 

Luborzycy

ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca

Pracownicy socjalni: 
Korzec Monika- starszy pracownik 

socjalny
-teren: Krzysztoforzyce, 

Czulice,Rawałowice, 
Pietrzejowice,Marszowice

Serdeczna Ewelina- starszy pracownik 
socjalny

- teren: Baranówka, Wysiołek 
Luborzycki,Sadowie,Zastó, Wola 

Luborzycka

Siudek Joanna  - specjalista pracy 
socjalnej 

teren: Goszyce, Maciejowice, 
Wiktorowice,Wilków,

Karniów

Swatek Patrycja - 
specjalista pracy socjalnej 

teren: Goszcza, Sulechów, Dojazdów, 

Zawalska-Wierzbińska Sylwia
starszy specjalista pracy socjalnej

teren: Luborzyca, Łososkowice, Prusy, 
Skrzeszowice

Żbikowska Renata 
specjalista pracy socjalnej 

-teren: Głęboka, Kocmyrzów, Łuczyce

Psycholog 
Prawnik

Pracownicy socjalny dostępni są w 
godzinach  pracy GOPS:

poniedziałek  od godz. 9,00 do godz. 
18,00

wtorek - czwartek
od godz.7.00 do godz.15.00

piątek od godz.7.00 do godz.14.00

Psycholog dostępny w 2 i 4 wtorek 
miesiąca od godziny 16.00 do 20.00

- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem socjalnym.

Prawnik w każdy poniedziałek miesiąca. 
- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i 

godziny z pracownikiem socjalnym.

- poradnictwo  socjalne
- poradnictwo psychologiczne 

- poradnictwo prawne

2x  starszy pracownik socjalny 
3x specjalista pracy socjalni 

1x starszy specjalista pracy socjalnej 

Psycholog 
Prawnik

- Pętla indukcyjna 
- Dostosowana strona internetowa dla osób słabowidzących

Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii

ul. Jagiellońska 2
32-010 Luborzyca

12 387 11 76
12 388 03 75

Pełnomocnik Wójta  Gminnej Komisji  
ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii 
Pani Anna Szymczyk - Sierak

Pełnomocnik pracuje : 

poniedziałek  od godz. 9,00 do godz. 
18,00

wtorek - czwartek
od godz.7.00 do godz.15.00

piątek od godz.7.00 do godz.14.00

specjaliści : psycholog. pedagoga i 
logopeda  po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu.

1x pełnomocnik
1x psycholog
1x pedagog 
1x logopeda

ul. Jana Pawła II 5
 32-090 Słomniki

478346111
478346114

dyzurni-kp-slomniki@kpp-
krakow.policja.gov.pl

Dzielnicowi pracujący w Grupach 
roboczych i  Zespołu

Praca w godzinach pracy Komisariatu 
Policji 

(obowiązujące  dyżury dzielnicowych)

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej Krzeszowicach

ul. Krakowska 11
32-065 Krzeszowice

12 258 30 80
724 068 540

FAX 12 258 30 81

Pon 8.00-16.30
Wt-Czw. 8.00-15.00

Pt 8.00-13.30

Interwencja w środowisku
Poradnictwo

wsparcie 
terapia rodzin 

psychoterapeuta dla dzieci

psycholog
prawnik

terapeuta
pracownicy socjalni

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Liszkach

32-060 Liszki 
Ul. Św. Jana Kantego 5

Pracownicy Socjalni: poniedziałek 8:00-
17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 
7:30-14:30, psycholog, psychoterapeuta 
poniedziałek 9:30-14:30, wtorek 7:30-
12:30, środa 7:30-10:30 oraz dyżur 

telefoniczny piątek 17:00-20:00

Psycholog, psychoterapeuta, pracownicy 
socjalni

brak barier architektonicznych, 
brak kadry posługującej się 

językiem migowym

Punkt Wsparcia Rodziny w 
Michałowicach

ul. Krakowska 152, 32-091 
Michałowice (pawilon handlowo-

biurowy "Dymek" II piętro, wejście 
klatka schodową od dolnego 

parkingu)

12 388 87 70 
514 256 498

fax 12 388 54 56"

Katarzyna Krawczyk-starszy pracownik 
socjalny, koordynacja Punktu Wsparcia 

Rodziny w Michałowicach

Psycholog: poniedziałek 8:00  12:30  

Prawnik: drugi i czwarty wtorek miesiąca 
9.00-12.00

Psychoterapeuta: środa 10:00-19:00

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkocholowych: poniedziałek 

08:00  09:00 (pierwszy poniedziałek 
miesiąca

Pracownik Socjalny:  poniedziałek 08:00  
09:00 (drugi poniedziałek miesiąca)

poradnictwo specjalistyczne psychologiczne, prawne, socjalne, 
rodzinne, Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, psychoterapia, wsparcie, informacja,

psycholog/psychoterapeuta, 
psychoterapeuta, 

prawnik, 
pracownik socjalny, przedstawiciel 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

tak 
Brak windy, schody 

(pomieszczenie na poddaszu)
Pomoc dla osób z 

niepełnosprawnościami może 
zostać zaplanowana w 
miejscach bez barier

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowic

12 388 87 70 
514 256 498

fax 12 388 54 56"

Katarzyna Krawczyk-specjalista pracy 
socjalnej, koordynacja Punktu 

Wsparcia Rodziny w Michałowicach

poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-czwartek 8.00-16.00

piątek 8.00-15.00

poradnictwo socjalne, wsparcie, informacja, pomoc w formie 
finansowej, prowadzenie pracy socjalnej, współdziałanie z 
innymi instytucjami, działanie profilaktyczne (np.artykuły na 

stronie, ulotki), działania edukacyjne (np. warsztaty dla rodziców 
w zakresie wzmacniania kompetencji wychowawczych)

pracownicy socjalni, asystenci rodziny,, 
przedstawiciel Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Wsparcie osobiste lub za pośrednictwem komunikatorów, 
W ośrodku jest osoba posługująca się językiem migowym

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mogilanach

12 270 10 25, 533 347 728, 533 347 
713, 533 347 715

Agnieszka Grochot - przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego, Edyta 
Latoń-Staszel, Krzysztof Banasik - 
pracownicy socjalni (członkowie 
Zespołu Interdyscyplinarnego)

pracownicy socjalni: pon: 8:00-16:00, wt-
pt. 7:00-15:00, Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego (psycholog GOPS 
Mogilany): pon 8:00-16:00, wt, śr: 9:00-

16:00, czw. 9:00-17:00, pt - , Telefon 
Wsparcia Psychicznego (533 347 728): 

śr. 18:00-20:00

poradnictwo pracowników socjalnych, poradnictwo 
psychologiczne, wsparcie terapeuty uzależnień, wsparcie 

mediatora, wsparcie pedagoga, grupa wsparcia Al-Anon dla 
rodzin osób uzależnionych od alkoholu, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mogilany

psycholog, mediator, terapeuta 
uzależnień, pedagog

pętle indukcyjne, nawierzchnie dotykowe dla osób niewidomych, wysokość dzwonków 
dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, podjazdy na wózek, 

usługa Door to door (usługa bezpłatnego przeowzu osób z niepełnosprawnością, m.in. do 
instytucji), możliwość wizyt środowiskowych przez pracowników socjalnych i psychologa

W Gminie Mogilany działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, którego członkami są również przedstawiciele 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach

Punkt Wsparcia Rodziny 
działający w strukturze 

Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mogilanach

533 347 728 - bezpośrednio do 
Psychologa 

533 347 729 - pozostali specjaliści

pracownicy socjalni: pon: 8:00-16:00, wt-
pt. 7:00-15:00, Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego (psycholog GOPS 
Mogilany): pon 8:00-16:00, wt, śr: 9:00-

16:00, czw. 9:00-17:00, pt - , Telefon 
Wsparcia Psychicznego (533 347 728): 

śr. 18:00-20:00
mediator, terapeuta uzależnień po 

uzgodnieniu telefonicznym

poradnictwo , wsparcie, informacja, konsultacje z terapeutą , 
mediacje

psycholog, mediator, terapeuta 
uzależnień,

pętle indukcyjne, nawierzchnie dotykowe dla osób niewidomych, wysokość dzwonków 
dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Skale

Uchwałą Nr XXXV/371/21 z dnia 
29 czerwca 2021r. w strukturze 

MGOPS 
Punkt Informacji, Wsparcia 
Rodzin i Pomocy dla Osób 

Dotkniętych Przemocą

Skała ul.Szkolna 4
32-043 Skała

tel: 12 445 95 79
tel.kom. 531 587 261

pracownicy socjalni:
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek:7:30-15:30 

W Punkcie Informacji i Wsparcia Rodzin 
dla Osób Dotkniętych Przemocą  
mieszkańcy Gminy Skała mogą 

skorzystać w siedzibie tut.Ośrodka z 
pomocy:  

- psychologa trzy razy w miesiącu, w 
drugą trzecią i czwartą środę miesiąca w 

godzinach od 14:00-19:00

- terapeuty uzależnień
dwa razy w miesiącu w godzinach od 

16:00 do 19:00
- mediatora rodzinnego jeden raz w 

miesiącu w godzinach od 16:00 do 19:00

- poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- poradnictwo rodzinne,poradnictwo z zakresu pomocy 

społecznej,
- poradnictwo w sprawie praw dziecka i praw pracy,

poradnictwo prawne,
- poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- poradnictwo psychologa w druga ,trzecią czwartą środę 
miesiąca

- poradnictwo terapeuty uzależnień
dwa razy w miesiącu

- mediator jeden raz w miesiącu.

- Kierownik
- Pracownicy socjalni

- Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego

- Psycholog
- Terapeuta uzależnień

- Mediator

Echo Mini Tech - system wspomagający słyszenie/pętla indukcyjna
2 pracowników socjalnych po Szkoleniu Polski Język Migowy

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Skała ul.Rynek 29
32-043 Skała

tel: 12 389 10 98
tel:kom.511 145 231

poniedziałek,piątek: 14:00-18:00
wtorek,środa,czwartek: 7:00-11:00

terapeuta uzależnień
piątek od godziny 15;00 do 19:00

- poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych uzależnień dla osób i rodzin 

uzależnionych i współuzależnionych.

- Pełnomocnik Burmistrza ds. 
Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych
- Terapeuta uzależnień

Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna 
Powiatu Krakowskiego - filia w 

Skale

Skała ul.Bohaterów Września 42
32-043 Skała tel:12 389 15 48

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 8:00-12:00
wtorek       8:00-13:00
środa        8:00-14:00
piątek       8:00-13:00

logopeda:
poniedziałek 14:00-17:00

wtorek 9:00-14:00
środa 8:00 -15:00
piątek 13:00-18:00

psycholog:
poniedziałek 8:00-14:00

wtorek 14:30-19:00
środa 8:30 -19:00

czwartek 9:00-13:00
piątek 8:30-12:00

pedagog:
poniedziałek 11:00-17:00

czwartek 8:00-10:30
piątek 8:00-10:30

- poradnictwo rodzinne
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo pedagogiczne

- Psycholog
- Logopeda
- Pedagog

Siedziba Poradni 
Psychologiczno- 

Pedagogicznej znajduje się na 
parterze brak barier 
architektonicznych.

Nieodpłatne Poradnictwo 
Obywatelskie Consilium -Punkt 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Skała ul.Szkolna 4
32-043 Skała tel:kom. 576 058 217 od poniedziałku do piątku :

od godziny 15:00-19:00

dyżurni-kp-skala@kpp-
krakow.policja.gov.pl

- poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 

- poradnictwo w sprawie wykroczeń

- Komendant
- Dyżurni

- Dzielnicowi

Poradnia Leczenia Uzależnień 
Dzienny Oddział Leczenia 
Uzależnień w Cianowicach

Cianowice ul.Krakowska 250
32-043 Cianowice

Dzienny oddział Leczenia Uzależnień
poniedziałek 12:00-18:00 

wtorek        8:00-14:30
środa        12:00-18:00
czwartek      8:00-14:00
piątek        8:00-14:00

Lekarz psychiatra
- dyżur w poniedziałek 

od 12:00 do 20:00
Specjalista psychoterapii uzależnień 

- dyżur wtorek -czwartek
 od 8:00 do 13:00

Psycholog
- dyżur w środy od 10:00 do 20:00
- dyżur w piątki od 8:00 do 14:00

- dzienny oddział leczenia uzależnień świadczy pomoc w formie 
terapii uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
w trybie ambulatoryjnym lub dziennym,poradnictwo w sprawie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień 
pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w tym terapia 

rodzinna

- Lekarz psychiatra
- Specjalista psychoterapii uzależnień

- Psycholog

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Skawinie

32-050 Skawina 
ul. Żwirki i Wigury 13

1. Pani Joanna Rudek - Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej
2. Pani Anna Płonka - starszy 
specjalista pracy socjalnej - 

koordynator

poniedziałek 8.00-17.00
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30-15.30

czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.30

poradnictwo, praca socjalna, monitoring, pomoc zgodnie z 
ustawą o pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.

osoba stosująca  przemoc może 
skorzystać z poradnictwa oraz pracy 

socjalnej

MGOPS jest dostępny dla 
osób z niepełnosprawnością

budynek dostosowany do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich

pętla indukcyjna

tel:12%20389%2015%2048
tel:kom.%20576%20058%20217


59 krakowski Skawina

32-050 Skawina ul. Rynek 24 -

12 276 34 10 brak tak tak -

60 krakowski Słomniki

12 388 12 72 wew. 120 i 127 gops@slomniki.pl Informacja, wsparcie, poradnictwo pracownicy socjalni tak tłumacz migowy -

pwd@slomniki.pl Monika Motoczyńska - świetlica dla dzieci kierownik świetlicy, wychowawcy - tak tłumacz migowy -

32-090 Słomniki ul. Kościuszki 27 12 388 12 72 wew. 120 i 127 gops@slomniki.pl poradnictwo, wsparcie, konsultacje, psychoterapie tak tłumacz migowy -

32-090 Słomniki ul. Kościuszki 29 - poradnictwo radca prawny tak tłumacz migowy -

32-090 Słomniki ul. Kościuszki 26 12 388 25 99 - tak tłumacz migowy -

Komisariat Policji 997, 112 - pracownicy komisariatu całodobowo wsparcie, informacja dzielnicowi tak tłumacz migowy -

61 krakowski Sułoszowa

12 389 60 28 w 8 gops@suloszowa.pl - -wsparcie, informacja pracownicy socjalni tak tak -

32-045 Sułoszowa, u. Szkolna 5 12 389 60 28 w.8 -  ustalenie terminu gops@suloszowa.pl - środa   12:00 do 14:00 psycholog tak tak -

ms.gov.pl/zapisy - prawnik tak tak -

62 krakowski Świątniki Górne

12 270 42 26 Pracownicy socjalni tak tak komunikacja zastępcza np. MAKATON poprzez gesty, pisanie, grafika -

12 256 50 08 profilaktyka@swiatniki-gorne.pl Magdalena Jachimczak Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom tak tak komunikacja zastępcza np. MAKATON poprzez gesty, pisanie, grafika -

12 256 50 08 profilaktyka@swiatniki-gorne.pl Magdalena Jachimczak Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne tak tak komunikacja zastępcza np. MAKATON poprzez gesty, pisanie, grafika -

- Pon. - Pt.  14:00 - 18:00 Porady prawne Adwokat tak nie - -

63 krakowski Wielka Wieś 12 419 11 01 gops@gops.wielka-wies.pl Grzegorz Kołcz poradnictwo, wsparcie, terapia, grupa wsparcia, informacja. tak tak brak w jednostce osoby posługującej się językiem migowym.

64 krakowski Zabierzów tel/fax 12 285 14 13 sekretariat@gopszabierzow.pl Agnieszka Przygodzka tak tak brak tłumacza migowego (kontakt osobisty, tłumaczenie  online)

65 krakowski Zielonki

ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki sekretariat@gops-zielonki.pl - Poradnictwo socjalne, wsparcie informacyjne. Pracownicy socjalni. tak tak -

sekretariat@gops-zielonki.pl - tak tak -

sekretariat@gops-zielonki.pl - pon. - pt. 14.00 - 19.00. Wychowawcy. tak tak -

693 913 343 Paweł Grabka tak tak -

swietlice@krakowska.zhp.pl Teresa Warchał tak tak -

swietlice@krakowska.zhp.pl Tomasz Olchawski tak tak -

swietlice@krakowska.zhp.pl Teresa Warchał tak tak -

Miasto Kraków

66 m. Kraków M. Kraków

oodp.krakowiakow@caritas.pl - nie tak tłumacza języka migowego po wcześniejszym ustaleniu -

f8@mops.krakow.pl - pracownik socjalny tak tak -

Punkt Interwencyjno- 
Konsultacyjno- Wspierający dla 
osób uwikłanych w przemoc w 
rodzinie przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Skawinie

12 276 73 12
500 378 955

mgops@skawina.net
a.plonka@mgops.skawina.net

Pani Anna Płonka - Specjalista pracy 
socjalnej z osobą i rodziną z 

problemem przemocy

- środę i czwartek (z wyłączeniem dni 
świątecznych) w godzinach od 16.30 do 
17.30 w siedzibie  Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
- Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury 

rodziny,
ul. Rynek 24 

W formie telefonicznej ( tel. 500 378 955)
- w każdą środę , czwartek (z 

wyłączeniem  dni świątecznych)  od 
16.30  do 19.30 

- w każdy piątek (z wyłączeniem dni 
świątecznych)  od 16.30 do 17.30

-udzielanie wsparcia dla rodzin korzystających z usług punktu;
-motywowanie do podjęcia leczenia;

- udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu psychoterapii;
-poradnictwo;

- inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania 
przemocy;

- współdziałanie z innymi podmiatani zajmującymi się 
rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałania 

przemocy;
- prowadzenie działalności informacyjno- konsultacyjnej 

skierowanej do mieszkańców gminy w związku z 
rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie;

starszy specjalista pracy socjalnej - 
koordynator

osoba stosująca  przemoc może 
skorzystać z :

-udzielanie wsparcia dla rodzin 
korzystających z usług punktu;

-motywowanie do podjęcia leczenia;
- udzielanie wsparcia osobom po 

zakończeniu psychoterapii;
-poradnictwo;

- inicjowanie interwencji w przypadku 
zdiagnozowania przemocy;

- współdziałanie z innymi podmiatani 
zajmującymi się rozwiązywaniem 

problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy;
- prowadzenie działalności 

informacyjno- konsultacyjnej 
skierowanej do mieszkańców gminy w 

związku z rozwiązywaniem 
problemów uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

MGOPS jest dostępny dla 
osób z niepełnosprawnością

budynek dostosowany do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich

pętla indukcyjna

Centrum Wspierania Rodziny 
będące w strukturach Urzędu 
Miasta i Gminy w Skawinie - 

funkcjonujace w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii - pełniące rolę punktu 

konsultacyjnego

32-050 Skawina 
ul. Ks. J. Popiełuszki 17

1. Osoba do kontaktu w sprawach 
dotyczących dyżurów specjalistów i 

oferty CWY:
- Maria Żyła

-Małgorzata Kopeć
2. Osoba do kontaktu w spawach 

organizacyjnych i dot. funkcjonowania 
CWR:

1. Małgorzata Kopeć - kierownik CWR

psycholog - poniedziałek w godz. od 
13.00 do 20.00,

czwartek w godz. od 16.00 do 20.00
prawnik: czwartek: od 14.00 do 20.00

terapeuta uzależnień 
wtorek od 12.00 do 20.00

Dyżur członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
wtorek w godz. 16.00 do 19.00

poradnictwo,
wsparcie, informacja,

psycholog, 
prawnik, 

terapeuta uzależnień, 
członkowie GKRPA

budynek dostosowany do potzeb oósb na wózkach inwalidzkich

w recepcji pętla indukcyjna

Gminny Osrodek Pomocy 
Społecznej

32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 
64

Katarzyna Wawrzyniak oraz pozostali 
pracownicy socjalni zatrudnieni w 

GOPS

pon. 9.00-17.00
wt-pt. 7.30-15.30

mogą korzystać osoby stosujące 
przemoc

Placówka Wsparcia dziennego 
(działająca w ramach GOPS w 

Słomnikach)

32-090 Słomnikach ul. 
Mickiewicza 27 605 679 971

Punk Wsparcia "Drugi Krok" 
(Działający w ramach GOPS w 

Słomnikach)

Katarzyna Wawrzyniak osoba 
koordynująca pracę specjalistów

psychoterapeuta dziecięcy przyjmuje co 
drugi wtorek 8.00-12.00

psychoterapeuta w każdy piątek 8.00-
12.00

terapeuta d/s uzależnień od narkotyków 
trzeci czwartek miesiąca 13.00-17.00.
Dyżury pracowników socjalnych poza 
siedzibą GOPS, zostaną wznowione w 

każdy poniedziałek 15.00-17.00.
Zapisy do specjalistów w GOPS pok. 20 

lun pod nr tel. 12 3881272 wew. 120

psycholog, psychoterapeuta dziecięcy, 
psychoterapeuta dla dorosłych, terapeuta 

uzależnień od narkotyków, pracownicy 
socjalni.

mogą korzystać osoby stosujące 
przemoc

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej

798 141 969 obecnie telefonicznie osoba pełniąca 
dyżur

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 
14.00-18.00

mogą korzystać osoby stosujące 
przemoc

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Aleksandra Jagła
Elżbieta Grojec

Grzegorz Jurczyński

czwartek 17.00-19.00
piątek 13.00-15.00
środa 16.00-20.00

poradnictwo w zakresie uzyskania informacji dla rodzin z 
problemem alkoholowym, poradnictwo w sprawach przemocy w 

rodzinie

Członkowie Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, terapeuta 

uzaleznień

mogą korzystać osoby stosujące 
przemoc

32-090 Słomniki ul. Jana Pawła II 
4

mogą korzystać osoby stosujące 
przemoc

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sułoszowej

-Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w  rodzinie

32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 
139

poniedziałek 15:00- 17:00
czwartek     15:00 - 17:00

oraz w  pracy OPS tj.
poniedziałek 9:15 do 17:15
wtorek-piątek 7:30 do 15:30

1. Planowany jest zakup urządzeń  ułatwiających  komunikację z osobami słabosłyszącymi.
2. W przypadku zgłoszenia potrzeby udzielenia poradnictwa osobie  OPS zorganizuje 

tłumacza migowego,

Punkt Konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin w 

Sułoszowej, 32-045 Sułoszowa, 
ul. Krakowska 139

- konsultacje psychologiczne, - poradnictwo, 
-terapia,

w przypadku zgłoszenia potrzeby udzielenia poradnictwa osobie  głuchej i niedosłyszącej   
Urząd  w terminie 3 dni zorganizuje tłumacza migowego,

Punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej/nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie działający na 
podstawie  zlecenia przez Powiat 

Krakowski  Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Consilium 

zadania w zakresie prowadzenia 
punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej , świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na  terenie powiatu 

krakowskiego w 2022r.

32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 
139 576 058 217

poniedziałek  9:15 do 13:15
wtorek-piątek 7:30 do 11:30

- informacja,
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu,

- sporządzenie projektu pism,
- nieodpłatna mediacja

- w przypadku zgłoszenia potrzeby udzielenia poradnictwa osobie    głuchej lub 
słabosłyszącej  zostanie  zorganizowany w  ciągu 3 dni  tłumacza migowego, 

- formy  komunikacji internetowej: skype, e-mail,

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

32-040 Świątniki Górne
ul. Krakowska 2

gops@swiatniki-gorne.pl
p.socjalni@swiatniki-gorne.pl

Agnieszka Budek-Bartosz- Kierownik 
oraz pracownicy socjalni

Pon. 07:00 - 17:00
Wt.-Czw. 07:00  - 15:00

Pt. 07:00 - 13:00

Pomoc społeczna
Pomoc socjalna

Pełnomocnik Burmistrza ds. 
Profilaktyki, Zdrowia i Uzależnień

32-040 Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36

Pon. 08:00 - 14:00
Śr. 08:00 - 14:00
Pt. 08:00 - 14:00

Psycholog
Terapeuta

Punkt Konsultacyjny przy 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

32-040 Świątniki Górne
ul. Krakowska 2

Magdalena Nowak-Wyligała
Wt. 13:00 - 18:00
Sb. 10:00-13:00

Ewelina Piszczek
Wt.   09:00-12:00
Czw.  16:00-19:00

Psycholog / psycholog dziecięcy/ 
Trrapeuta

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej

32-040 Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36

576 058 217
12 397 91 06

Strona internetowa do rezerwacji 
terminu

https://np.ms.gov.pl/zapisy

Ośrodek Pomocy 
Społecznej/Punkt Wsparcia i 

Pomocy Rodzinie

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

pracownik socjalny poniedziałek od 7:30 
do 17:00, wtorek - czwartek od 7:30 do 

15:30, piątek od 7:30 do 14:00
psycholog poniedziałek 8:00 - 15:00
Psycholog młodzieży wtorek 17:00 - 

20:00
Psycholog dziecięcy sobota 9:00 - 14:00
radca prawny czwartek (raz w miesiącu) 

13:00 - 16:00
mediator czwartek (raz w miesiącu) 18:00 

- 20:00
Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego środy (dwa razy w 
miesiącu) 16:00 - 18:00

psycholog, psychoterapeuta, radca 
prawny, mediator, pracownik socjalny

- mailowy,
- telefoniczny,

- wiadomości tekstowe

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zabierzowie - 
Punkt informacji, wsparcia i 

pomocy dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie przy GOPS 

Zabierzów

ul. Cmentarna 2
32-080 Zabierzów

- pracownicy socjalni: 
pn 9-17
wt 8-16
śr 8-18

czw 8-16
pt 8-16

- psycholog wt 8-16
- mediator wg. miesięcznego 

harmonogramu
- kurator społeczny/policjant 

emerytowany: śr 16-18

- wsparcie socjalne
-poradnictwo psychologiczne

- grupa wsparcia
- mediacje rodzinne

- pracownicy socjalni: 
pn 9-17
wt 8-16
śr 8-18

czw 8-16
pt 8-16

- psycholog wt 8-16
- mediator wg. miesięcznego 

harmonogramu
- kurator społeczny/policjant 

emerytowany: śr 16-18

- kontakt telefoniczny
- kontakt korespondencyjny

- przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS, komunikator internetowy)
- komunikacja audio - wizualna

- przesyłanie faksów

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zielonkach.

tel. 12 627 33 00
fax 12 627 33 11

pracownicy socjalni w godz. pracy GOPS 
pon. 9.00 - 17.00.

wt.- pt. 7.45 - 15.45.

Stosowane formy komunikacji: osobista, telefoniczna, e-mail, w formie telekonferencji. W 
razie konieczności dla osób głuchych i słabosłyszących zostanie zastosowane tłumaczenie w 

języku migowym.

Punkt Informacji i Wsparcia 
Rodziny (Punkt działa w 

strukturach GOPS w Zielonkach).

ul. Krakowskie Przedmieście 112, 
32-087 Zielonki.

519 139 804 
tel. 12 627 33 00
fax 12 627 33 11

Psycholog: środa 13.00 - 19.00
Prawnik: środa 15.00 - 19.00

Pedagog: środa 15.00 - 19.00.
Psychoterapeuta: czwartek 11.15 - 17.15.

Terapia rodzin: II i IV środa miesiąca 
15.00 - 17.00.

Psychoterapeuta uzależnień: 
poniedziałek 9.00 - 13.00.

Terapeuta: wtorek 15.00 - 19.00.

Poradnictwo psychologiczne.
Konsultacje prawne.

Poradnictwo pedagogiczne.
Psychoterapia.

Psycholog.
Prawnik.
Pedagog.

Psychoterapeuta.
Terapeuta.

Stosowane formy komunikacji: osobista, telefoniczna, e-mail, w formie telekonferencji. W 
razie konieczności dla osób głuchych i słabosłyszących zostanie zastosowane tłumaczenie w 

języku migowym.

Placówka Wsparcia Dziennego 
pod nazwą "Miejsce Rodzinne w 
Zielonkach". (Placówka działa w 

strukturach GOPS w Zielonkach).

ul. Krakowskie Przedmieście 112, 
32-087 Zielonki.

tel. 12 627 33 00
fax  12 627 33 11

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia pomoc w formie 
opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej.

Stosowane formy komunikacji: osobista, telefoniczna, e-mail, w formie telekonferencji. W 
razie konieczności dla osób głuchych i słabosłyszących zostanie zastosowane tłumaczenie w 

języku migowym.

Placówka Wsparcia Dziennego 
pod nazwą "Aktywna Korzkiew".

ul. Eleonory Wodzickiej 2, 32-088 
Korzkiew.

aktywnakorzkiew@fundacja.malopolsk
a.pl

Psycholog: wg umówionego terminu. 
Logopeda:  wg umówionego terminu.
Prawnik: wg umówionego terminu. 

Zajęcia z wychowawcami od pon. do pt. 
16.00 - 17.00.

Wychowawcy dostępni od pon. do pt. 
14.00 - 18.00.

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia pomoc w formie 
opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej.

Psycholog.
Terapeuta rodzinny.

Logopeda.
Prawnik.

wychowawcy.

Stosowane formy komunikacji: osobista, telefoniczna, e-mail, w formie telekonferencji. W 
razie konieczności dla osób głuchych i słabosłyszących zostanie zastosowane tłumaczenie w 

języku migowym.

Placówka Wsparcia Dziennego 
pod nazwą Świetlica 

Podwórkowa "Zielony Zielonki" w 
Zielonkach.

Nie dotyczy- jest to świetlica 
podwórkowa.

(podmiot prowadzący - Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągwi 
Krakowskiej, ul. Karmelicka 31, 

31-131 Kraków).

tel. 12 633 33 57
601 214 566

Spotkania placówki 
Sobota 10:00-12:00.

Zajęcia placówki odbywają się raz w 
tygodniu ale specjaliści są dostępni przez 

pozostałe dni tygodnia. 
Wychowawca wspierający jak i 

wychowawca poza dniem w którym 
odbywają się zajęcia pozostaje do 
dyspozycji rodziców, opiekunów i 
instytucji z którymi współpracuje 

placówka. 

Telefon zaufania działa 7 dni w tygodniu 
18:00-20:00

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia pomoc w formie pracy 
podwórkowej.

Psycholog, pedagog, 
Psychoterapeuta, logopeda, 

Wychowawcy wspierający, wychowawcy.

Stosowane formy komunikacji: osobista, telefoniczna, e-mail, W przypadku kontaktu z 
osobami z niepełnosprawnością słuchu będzie ustalany preferowany kanał komunikacji.  W 

razie konieczności dla osób głuchych i słabosłyszących zostanie zastosowane tłumaczenie w 
języku migowym.

Placówka Wsparcia Dziennego 
pod nazwą Świetlica 

Podwórkowa "Zielony Korzkiew" 
w Korzkwi.

Nie dotyczy- jest to świetlica 
podwórkowa.

(podmiot prowadzący - Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągwi 
Krakowskiej, ul. Karmelicka 31, 

31-131 Kraków).

tel. 12 633 33 57
660 122 810

Spotkania placówki 
Sobota 10:00-12:00.

Zajęcia placówki odbywają się raz w 
tygodniu ale specjaliści są dostępni przez 

pozostałe dni tygodnia. 
Wychowawca wspierający jak i 

wychowawca poza dniem w którym 
odbywają się zajęcia pozostaje do 
dyspozycji rodziców, opiekunów i 
instytucji z którymi współpracuje 

placówka. 

Telefon zaufania działa 7 dni w tygodniu 
18:00-20:00

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia pomoc w formie pracy 
podwórkowej.

Psycholog, pedagog, 
Psychoterapeuta, logopeda, 

Wychowawcy wspierający, wychowawcy.

Stosowane formy komunikacji: osobista, telefoniczna, e-mail, W przypadku kontaktu z 
osobami z niepełnosprawnością słuchu będzie ustalany preferowany kanał komunikacji.  W 

razie konieczności dla osób głuchych i słabosłyszących zostanie zastosowane tłumaczenie w 
języku migowym.

Placówka Wsparcia Dziennego 
pod nazwą Świetlica 

Podwórkowa "Zielony Węgrzce" 
w Węgrzcach.

Nie dotyczy- jest to świetlica 
podwórkowa.

(podmiot prowadzący - Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągwi 
Krakowskiej, ul. Karmelicka 31, 

31-131 Kraków).

tel. 12 633 33 57
601 214 566

Spotkania placówki 
Wtorek 14:30-16:30. 

Zajęcia placówki odbywają się raz w 
tygodniu ale specjaliści są dostępni przez 

pozostałe dni tygodnia. 
Wychowawca wspierający jak i 

wychowawca poza dniem w którym 
odbywają się zajęcia pozostaje do 
dyspozycji rodziców, opiekunów i 
instytucji z którymi współpracuje 

placówka. 

Telefon zaufania działa 7 dni w tygodniu 
18:00-20:00.

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia pomoc w formie pracy 
podwórkowej.

Psycholog, pedagog, 
Psychoterapeuta, logopeda, 

Wychowawcy wspierający, wychowawcy.

Stosowane formy komunikacji: osobista, telefoniczna, e-mail, W przypadku kontaktu z 
osobami z niepełnosprawnością słuchu będzie ustalany preferowany kanał komunikacji. W 

razie konieczności dla osób głuchych i słabosłyszących zostanie zastosowane tłumaczenie w 
języku migowym.

Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie

os. Krakowiaków 46, 31-964 
Kraków

tel. 12 425 81 70 (całodobowy)
606 618 014 (w godz. 7.00-19.00)

schronienie - całodobowo;
pomoc specjalistyczna - pon-pt: 7:00 - 

19:00

realizacja pomocy specjalistycznej dla osób dotkniętych 
przemocą w zakresie pomocy psychologicznej, pracy socjalnej, 

pomocy pedagogicznej, pomocy prawnej. Udzielanie 
schronienia. Grupa wsparcia, grupa terapeutyczna dla dzieci.

terapeuta, psycholog, pedagog, prawnik, 
pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Filia nr 8

ul. Na Kozłówce 27, 30-664 
Kraków

tel. 12 659-12-68, 
fax 12  659-21-60

poniedziałek - piątek 
7.30-15.30

Zespół ds. działań lokalnych nr 8 w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie; pomoc dla osób dotkniętych przemocą, pomoc 
finansowa

pętla indukcyjna, pomoc tłumacza języka migowego, na stronie internetowej możliwość 
odczytu maszynowego, procedury tłumaczone na język migowy, informacje dostępne w 

tekście łatwym do czytania



66 m. Kraków M. Kraków

os. Teatralne 24, 31-946 Kraków f9@mops.krakow.pl - pracownik socjalny tak tak -

opitr_basztowa@op.pl - terapia indywidualna, grupowa, terapia i poradnictwo rodzinne psychoterapeuta, psycholog tak tak wzmacniacz głosu, piktogramy, strona internetowa dostępna cyfrowo -

ul. Podbrzezie 6, 31-054 Kraków podbrzezie@kip.edu.pl - psychoterapeuta, psycholog tak tak -

ptaszyckiego@kip.edu.pl - psychoterapeuta, psycholog tak tak -

tel. 12 425 81 70, 882 011 339 krakowiakow@kip.edu.pl - psychoterapeuta, psycholog tak tak -

tel.12 421 22 88 pokrzywdzeni@krafos.pl - tak język migowy -tłumacz -

tel. 780-079-988 cpk_krakow@cpk.org.pl - nie nie język migowy - doraźna pomoc tłumaczki -

Ośrodek Interwencji Kryzysowej sekretariat@oik.krakow.pl - tak tak -

os. Teatralne 24, 31-946 Kraków f1@mops.krakow.pl - pracownik socjalny tak tak -

f2@mops.krakow.pl - pracownik socjalny tak tak -

ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków f3@mops.krakow.pl - psycholog, pracownik socjalny tak tak -

os. Szkolne 34, 31-978 Kraków f4@mops.krakow.pl - pracownik socjalny tak tak -

ul. Praska 52, 30-322 Kraków f5@mops.krakow.pl - psycholog, pracownik socjalny tak tak -

f6@mops.krakow.pl - psycholog, pracownik socjalny tak tak -

f7@mops.krakow.pl - pracownik socjalny tak tak -

powiat limanowski

67 limanowski - pcpr@powiat.limanowski.pl Monika Nawalaniec - Dyrektor Na terenie jednostki jest dostępna osoba komunikująca się w języku migowym. -

68 limanowski Dobra

34-642 Dobra 38 tel/fax 18 33 30 060 aneta.rosiek@gminadobra.pl Aneta Rosiek pracownik socjalny tak tak - -

Szkoła Podstawowa w Dobrej 34-642 Dobra 1 tel/fax 18 33 30 009 spdobra1@gmail.com Bogumiła Gacal pedagog szkolny tak tak - -

34-643 Jurków 115 tel/fax 18 33 40 022 zpojurkow@szkola.wp.pl pedagog szkolny tak tak - -

34-625 Skrzydlna 186 tel/fax 18 33 31 006 zposkrzydlna@gmail.com Jolanta Płoskonka pedagog szkolny tak tak - -

Centrum Medyczne Dobra 34-642 Dobra 545 tel/fax 18 33 30 011 poz_dobra@wp.pl Małgorzata Dudzik poniedziałek - piątek 7:30 do 15:00 tak tak - -

34-642 Dobra 38 tel/fax 18 33 30 060 renata.czyrnek@gminadobra.pl tak tak - -

Ośrodek Zdrowia w Dobrej 34-642 Dobra 545 tel.fax 18 33 30 060 renata.czyrnek@gminadobra.pl Władysław Fornal terapeuta ds. uzależnień tak tak - -

69 limanowski Jodłownik

34-620 Jodłowinik 198 gops@jodlownik Pracownicy Socjalni poradnictwo, wsparcie, informacja Pracownicy Socjalni tak tak -

34-620 Jodłownik 198 a.bojanowska.gops@jodlownik.pl Anna Bojanowska Pedagog nie tak nie dotyczy -

Mstów 92,34-620 Jodłownik - - poradnictwo, informacja Prawnik tak tak nie dotyczy -

70 limanowski Kamienica Punkt Konsultacyjny gopskamienica@op.pl poradnictwo tak tak -

71 limanowski Laskowa 34-602 Laskowa 643 018 33 33 025 gops@laskowa.pl wsparcie, poradnictwo, informacja tak tak -

72 limanowski Limanowa Miasto

18 337 13 10, 18 337 43 11 arys@mops.wlimanowej.pl - członkowie ZI tak tak -

18 337 13 10, 18 337 43 11 sekretariat@mops.wlimanowej.pl - prawnik, pracownicy socjalni tak tak -

18 337 20 54 mputiatycka@miastolimanowa.pl - członkowie MKRPA, prawnik tak tak -

Ośrodek Interwencji Kryzysowej brak - całodobowo nie nie brak informacji -

18 337 42 01 nzozpromedicum@gmail.com - udzielanie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej psychiatra, psycholog, psychoterapeuta tak tak brak informacji placówka znajdująca się na terenie Miasta Limanowa

brak - poniedziałek - piątek: 16.00-20.00 tak nie brak informacji placówka znajdująca się na terenie Miasta Limanowa

883 211 552, 534 812 038 biuro@f-irir.pl - psycholog, mediator, psychoterapeuta tak tak brak informacji placówka znajdująca się na terenie Miasta Limanowa

73 limanowski Limanowa Gmina 18 3373 657 gops-lwa@ns.onet.pl pracownik socjalny Poradnictwo Socjalne Pracownicy Socjalni tak tak - Podmiot dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

74 limanowski Łukowica 34-606 Łukowica 286 opsluko@pro.onet.p Barbara Tobiasz poradnictwo, wsparcie pracownicy socjalni, psycholog, prawnik, tak tak -

75 limanowski

tel/fax (18)3310 084 mops@mops.mszana-dolna.pl Kierownik MOPS, Izabela Cież pon-pt 7:30 - 15:30 poradnictwo, wsparcie, informacje pracownicy socjalni tak tak - -

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Filia nr 9

tel. 12 644-76-09, 
fax.12 644-80-34

poniedziałek - piątek 
7.30-15.30

Zespół ds. działań lokalnych nr 9 w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie; pomoc dla osób dotkniętych przemocą, pomoc 
finansowa

pętla indukcyjna, pomoc tłumacza języka migowego, na stronie internetowej możliwość 
odczytu maszynowego, procedury tłumaczone na język migowy, informacje dostępne w 

tekście łatwym do czytania

Ośrodek Poradnictwa i Terapii 
Rodzin (prowadzony na zlecenie 
Gminy Miejskiej Kraków przez 

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei)

ul. Batorego 5, 31-135 Kraków
oraz 

ul. Stoczniowców 7, 30-709 
Kraków

Batorego: tel. 12 633 35 31; 
Stoczniowców: tel. 12 262 92 99

poniedziałek - piątek: 
10:00 - 14:30

Krakowski Instytut Psychoterapii 
"Podbrzezie" 

(prowadzony na zlecenie Gminy 
Miejskiej Kraków przez 

Stowarzyszenie "Siemacha")

tel. 12 423 02 28, 
783 222 263

poniedziałek - piątek: 
10:00 - 18:00

terapia indywidualna, grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
terapia i poradnictwo rodzinne

do budynku jest swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową  budynek na 
parterze kamienicy z bezpośrednim wejściem z ulicy (na istniejący jeden stopień jest 

przygotowany podjazd dla wózków. Strona internetowa jest przystosowana dla osób słabo 
widzących (możliwość włączenia kontrastu zamieszczonego tekstu). Dla osób niewidomych 

możliwość  kontaktu telefonicznego. 
Dla osób słabosłyszących i głuchych możliwość skorzystania z tłumacza migowego poprzez 

aplikację 
(https://migam.org/gclid=Cj0KCQiA09eQBhCxARIsAAYRiykIRsdVzx2Zvumlec4k9ee51TYK3
HMUkJPKT7y1pUH660MRUqJ3hdAaAvbXEALw)wB lub bezpośrednio zatrudnioną osobę.

Krakowski Instytut Psychoterapii 
"Ptaszyckiego" 

(prowadzony na zlecenie Gminy 
Miejskiej Kraków przez 

Stowarzyszenie "Siemacha")

ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 
Kraków

tel. 12 682 11 50, 
692 960 436

poniedziałek - piątek: 
10:00 - 18:00

terapia indywidualna, grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
terapia i poradnictwo rodzinne

do budynku jest swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wejście do 
budynku bez barier architektonicznych, z parteru na piętro  przestronna winda). Strona 

internetowa jest przystosowana dla osób słabo widzących (możliwość włączenia kontrastu 
zamieszczonego tekstu). Dla osób niewidomych możliwość  kontaktu telefonicznego. 

Dla osób słabosłyszących i głuchych możliwość skorzystania z tłumacza migowego poprzez 
aplikację 

(https://migam.org/gclid=Cj0KCQiA09eQBhCxARIsAAYRiykIRsdVzx2Zvumlec4k9ee51TYK3
HMUkJPKT7y1pUH660MRUqJ3hdAaAvbXEALw)wB lub bezpośrednio zatrudnioną osobę.

Krakowski Instytut Psychoterapii 
"Krakowiaków"

(prowadzony na zlecenie Gminy 
Miejskiej Kraków przez 

Stowarzyszenie "Siemacha")

os. Krakowiaków 2, 31-962 
Kraków

poniedziałek - piątek: 
10:00 - 18:00

terapia indywidualna, grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
terapia i poradnictwo rodzinne

do budynku jest swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową  budynek na 
parterze bloku mieszkalnego z bezpośrednim wejściem z ulicy bez barier architektonicznych. 

Strona internetowa jest przystosowana dla osób słabo widzących (możliwość włączenia 
kontrastu zamieszczonego tekstu). Dla osób niewidomych możliwość  kontaktu 

telefonicznego. 
Dla osób słabosłyszących i głuchych możliwość skorzystania z tłumacza migowego poprzez 

aplikację 
(https://migam.org/gclid=Cj0KCQiA09eQBhCxARIsAAYRiykIRsdVzx2Zvumlec4k9ee51TYK3
HMUkJPKT7y1pUH660MRUqJ3hdAaAvbXEALw)wB lub bezpośrednio zatrudnioną osobę.

Okręgowy Ośrodek Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Krakowie 
(prowadzony przez Krakowskie 
Forum Organizacji Społecznych, 
współfinansowany ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości)

ul. Kapelanka 60,
30-347 Kraków

poniedziałek, środa, piątek 8.00-15.00
wtorek, czwartek 13.00-20.00, sobota 

8.00-13.00

formy pomocy skierowane do osób pokrzywdzonych 
przestępstwem oraz osób im najbliższych: pomoc prawna oraz 
mediacja, pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej 
osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu 

językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania 
przygotowawczego, organizowanie i finansowanie pomocy 

tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu 
udzielenia pomocy prawnej, pokrywanie kosztów związanych z 

psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną, 
organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę 

pierwszego kontaktu, pokrywanie kosztów świadczeń 
zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby 
refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów 
medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów 

ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie 
niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na 

zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, 
pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i 
przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego 

nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób 
uprawnionych, pokrywanie kosztów związanych z opieką nad 

dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez 
gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z 
późn. zm.), organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów 

podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,  

pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania 
schronienia, finansowanie okresowych dopłat do bieżących 
zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię 

elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i 
płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego 

osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do 
liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu, 

usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej 

przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej 
nastąpiła w wyniku przestępstwa, finansowanie przejazdów 
środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów 

transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń, pokrywanie 
kosztów żywności lub bonów żywnościowych, pokrywanie 

kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i 
higieny osobistej, finansowanie kosztów zorganizowanego 
wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym 

sprawuje pieczę, finansowanie robót budowlanych, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również 
przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności 
kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania 

gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac 
geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z 

ustawy, zakup urządzeń i wyposażenia, zakup wartości 
niematerialnych i prawnych.

prawnik, psycholog, psychoterapeuta, 
mediator, psychiatra, osoba pierwszego 

kontaktu, tłumacze

nie - chyba, że w sprawie, w której 
występuje jako osoba pokrzywdzona

Fundacja Centrum Praw Kobiet 
Oddział w Krakowie

ul. Dunajewskiego 5, 31-133 
Kraków

poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00 - 
pierwszy kontakt, konsultacje 
psychologiczne i prawne po 

wcześniejszym umówieniu terminu

pomoc psychologiczna, pomoc prawna, grupa wsparcia, KOS 
(Krakowski Ośrodek Siostrzeństwa) - bezpieczne schronienie na 

terenie Krakowa

psycholog, prawnik, pracownik socjalny, 
specjalista ds. pierwszego kontaktu

ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 
Kraków

tel. 12 421 92 82 (całodobowy)
tel. 12 421 82 42 (sekretariat)

fax.  12 421 69 76
tel. 12 413 71 33  - Telefon Zaufania

całodobowo,
telefon zaufania - codziennie 

w godz. 16.00 - 21.00

pomoc psychologiczna, prawna, interwencja kryzysowa, 
udzielanie schronienia. Prowadzenie programu korekcyjno - 

edukacyjnego w siedzibie Filii nr 6 MOPS, prowadzenie telefonu 
zaufania

psycholog, terapeuta, pracownik 
socjalny, prawnik

pętla indukcyjna, możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym 
ustaleniu

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Filia nr 1

tel. 12 430-45-46, 
fax. 12 430-45-49

poniedziałek - piątek 
7.30-15.30

Zespół ds. działań lokalnych nr 1 w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie; pomoc dla osób dotkniętych przemocą, pomoc 
finansowa

pętla indukcyjna, pomoc tłumacza języka migowego, na stronie internetowej możliwość 
odczytu maszynowego, procedury tłumaczone na język migowy, informacje dostępne w 

tekście łatwym do czytania

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Filia nr 2

ul. Radzikowskiego 39, 31-315 
Kraków

tel. 12 636-77-98, 
fax. 12 636-75-24

poniedziałek - piątek 
7.30-15.30

Zespół ds. działań lokalnych nr 2 w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie; pomoc dla osób dotkniętych przemocą, pomoc 
finansowa

pętla indukcyjna, pomoc tłumacza języka migowego, na stronie internetowej możliwość 
odczytu maszynowego, procedury tłumaczone na język migowy, informacje dostępne w 

tekście łatwym do czytania

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Filia nr 3

tel. 12 257-00-07,
fax. 12 257-00-08

poniedziałek - piątek 
7.30-15.30

poradnictwo psychologiczne; Zespół ds. działań lokalnych nr 3 
w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie; pomoc dla osób dotkniętych przemocą, 

pomoc finansowa

pętla indukcyjna, pomoc tłumacza języka migowego, na stronie internetowej możliwość 
odczytu maszynowego, procedury tłumaczone na język migowy, informacje dostępne w 

tekście łatwym do czytania

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Filia nr 4

tel. 12 425-75-64,
fax. 12  643-72-78

poniedziałek - piątek 
7.30-15.30

Zespół ds. działań lokalnych nr 4 w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie; pomoc dla osób dotkniętych przemocą, pomoc 
finansowa

pętla indukcyjna, pomoc tłumacza języka migowego, na stronie internetowej możliwość 
odczytu maszynowego, procedury tłumaczone na język migowy, informacje dostępne w 

tekście łatwym do czytania

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Filia nr 5

tel. 12 269-05-54, 
fax. 12  266-82-75

poniedziałek - piątek 
7.30-15.30

poradnictwo psychologiczne; Zespół ds. działań lokalnych nr 5 
w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie; pomoc dla osób dotkniętych przemocą, 

pomoc finansowa

pętla indukcyjna, pomoc tłumacza języka migowego, na stronie internetowej możliwość 
odczytu maszynowego, procedury tłumaczone na język migowy, informacje dostępne w 

tekście łatwym do czytania

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Filia nr 6

ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 
Kraków

tel. 12 423-23-15, 
fax. 12 422-17-74

poniedziałek - piątek 
7.30-15.30

poradnictwo psychologiczne; Zespół ds. działań lokalnych nr 6 
w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie; pomoc dla osób dotkniętych przemocą, 

pomoc finansowa

pętla indukcyjna, pomoc tłumacza języka migowego, na stronie internetowej możliwość 
odczytu maszynowego, procedury tłumaczone na język migowy, informacje dostępne w 

tekście łatwym do czytania

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Filia nr 7

ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 
Kraków

tel.12 632-00-22, 
fax. 12 632-66-20

poniedziałek - piątek 
7.30-15.30

Zespół ds. działań lokalnych nr 7 w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie; pomoc dla osób dotkniętych przemocą, pomoc 
finansowa

pętla indukcyjna, pomoc tłumacza języka migowego, na stronie internetowej możliwość 
odczytu maszynowego, procedury tłumaczone na język migowy, informacje dostępne w 

tekście łatwym do czytania

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Limanowej (PCPR). 
Działający w strukturach PCPR 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

(OIK).

ul. Józefa Marka 9, 34-600 
Limanowa.

Tel. 18 3375826 lub 18 3337912, fax -- 
18 3337726; telefon całodobowy 

883211552

Pomoc Psychologiczna, pedagogiczna, 
zawodowa, socjalna i rodzinna 

codziennie w godzinach od 7:15 do 
15:15, pomoc terapeutyczna we wtorki w 

godzinach od 13:30 do 15:30 oraz 
terapeutyczna rodzinna 16:30 do 18:00, 

pomoc prawna we wtorki i piątki w 
godzinach od 8:00 do 11:00, grupa 
wsparcia osób doświadczających 

przemocy w rodzinie w ostatnią środę 
miesiąca w godzinach od 15:30 do 19:00.

Poradnictwo indywidualne: psychologiczne, pedagogiczne, 
prawne, zawodowe, socjalne, rodzinne, wsparcie 

psychologiczne indywidualne, grupa wsparcia osób 
doświadczających przemocy w rodzinie, terapia rodzinna, 

terapia indywidualna.

Psycholog, pedagog, pracownik socjalny, 
doradca zawodowy, prawnik, terapeuta.

Tak, może skorzystać ze wsparcia 
indywidualnego oraz z programu 

korekcyjno - edukacyjnego

Tak, ze wszystkich form 
wsparcia mogą korzystać 

również osoby 
niepełnosprawne.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrej 

Punkt Konsultacyjny dla osób 
dotkniętych przemocą

poniedziałek 8:00 do 16:00
wtorek - piątek 7:15 do 15:15

wsparcie,
poradnictwo, 
informacja,

praca socjalna

poniedziałek 8:00 do 13:00
wtorek 9:30 do 15:30
środa 9:00 do 14:30

czwartek 9:00 do 14:30
piątek 8:00 do 10:00

porady pedagogiczne,
wsparcie,

świetlica dla dzieci

Zespół Placówek Oświatowych w 
Jurkowie

Wioletta Nawieśniak
Beata Sporek

poniedziałek - czwartek 9:00 do 13:00
piątek 9:00 do 11:00

porady pedagogiczne, 
wsparcie, 

świetlica dla dzieci

Zespół Placówek Oświatowych w 
Skrzydlnej

poniedziałek 9:00 do 10:30
środa 8:45 do 11:45, 14:00 do 15:00

czwartek 9:00 do 11:30
piątek 7:00 do 8:00

porady pedagogiczne,
wsparcie,

świetlica dla dzieci

porady,
informację

pielęgniarka - członek Zespołu 
Interdyscyplinarnego

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

Renata Czyrnek
Maria Fornal

poniedziałek 8:00 do 16:00
wtorek - piątek 7:15 do 15:15

poradnictwo,
wsparcie,
informacja

pracownik socjalny,
przedstawiciel GKRPA

II poniedziałek miesiąca 12:00 do 15:00
IV poniedziałek miesiąca 15:00 do 18:00

wsparcie,
informację,

porady

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

18 3347072
fax 18 3321121

51219995

Codziennie w godzinach pracy GOPS 
tj.7.45-15.45

telefoniczna, listowna,
e-mailowa

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  - Świetlica 

Środowiskowa

18 3347072
fax 18 3321121

512 199 95

Kostrza-Sadek- wtorek 8.00-14.00
Wilkowisko, Jodłownik - czwartek 8.00-

14.00
Szyk- piątek 10.00-15.00"

świetlica dla dzieci- zajęcia opiekuńczo wychowawcze  
grupowe, indywidualne,poradnictwo indywidualne

Stowarzyszenie Sursum Corda- 
siedziba Stowarzyszenia  ul. 

Lwowska11;33-300 Nowy Sącz

18 333 78 04
600 033 199

poniedziałek 8.00-12.00
wtorek, czwartek 14.00-18.00

środa, piątek 9.00-13.00

34- 608 Kamienica 420 - siedziba 
GOPS

Numer telefonu ,fax 
18 3323067

poniedziałek w godzinach od 14,30 do 
15,30, środa w godzinach od 15,30 do 

16,30

Wanda Siekierczak
Stanisława Zasadni

Władysława Gorczowska

poniedziałek w godzinach od 14,30 do 
15,30, środa w godzinach od 15,30 do 

16,30

Radca prawny w czwartek
w godzinach od 14,00 do 15,30

telefon - 18 3323067
e -mail - gopskamienica@op.ol

Punkt Konsultacyjny Informacji, 
Wsparcia i Pomocy

Bożena Michura- pracownik socjalny, 
zastępca przewodniczącego ZI

pracownicy socjalni od pn. do pt. w godz. 
7.30 do 15.30,specjalista do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
przyjmuje drugi i czwarty piątek miesiąca, 

psycholog - duchowny przyjmuje dwa 
razy w miesiącu po telefonicznym 

ustaleniu terminu

psycholog-duchowny, specjalista ds 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wizyty psychologa-duchownego w domu 
klienta, osoby niepełnosprawne na wózku 

 korzystają z podjazdu do budynku w którym udzielane są porady, możliwość teleporady, 
osoby głuche lub słobosłyszące mogą komunikować się przy pomocy pracownika socjalnego, 

który ukończył kurs języka migowego.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Limanowej

ul. Kilińskiego 11, 34-600 
Limanowa

Poniedziałek-piątek, w godzinach 7.30-
15.30

działania realizowane są w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz procedurę Niebieskie Karty, w których 

określono zasady postępowania wobec osób stosujących 
przemoc oraz doświadczających przemocy w rodzinie

możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego, po ówczesnym zgłoszeniu 
tego faktu

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Limanowej

ul. Kilińskiego 11,  34-600 
Limanowa

Poniedziałek-piątek, w godzinach 7.30-
15.30

praca socjalna, rozmowa z osobami pokrzywdzonymi i 
sprawcami przemocy, praca środowiskowa, udzielanie pomocy 

finansowej

możliwe jest skorzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego, po ówczesnym zgłoszeniu 
tego faktu

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 

Limanowej

ul. J. Pawła II 9,  34-600 
Limanowa

poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, 
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30, piątek - 

7.30 - 14.00

działania realizowane w oparciu o Miejski Program Profilaktyki I 
rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta 

Limanowa

możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego, po ówczesnym zgłoszeniu 
tego faktu

ul. Zygmunta Augusta 8,  34-600 
Limanowa

w godzinach 7:15  15:15 tel. stacjonarny: 
18 333 79 12 lub telefon komórkowy: 

573 782 441, numer telefonu po godzinie 
15:15   883 211 552

udzielanie klientom (bez względu na posiadany przez nich 
dochód), znajdującym się w sytuacji kryzysowej 

kompleksowego wsparcia, poprzez zespół specjalistów

psycholog, psychoterapeuta, pedagog, 
pracownik socjalny, przy doraźnym 

wsparciu prawnika

Poradnia Zdrowia Psychicznego i 
Leczenia Uzależnień 

"PROMEDICUM"

ul. Kościuszki 15,  34-600 
Limanowa

poniedziałek: 8.00-20.00, środa: 8.00-
15.00, 

czwartek: 8.00-19.00
piątek: 12.30-19.00

Poradnia Specjalistyczna i 
Telefon Zaufania "Arka"

ul. Z. Augusta 35,  34-600 
Limanowa

rejestracja wizyt - 14 692 02 93, telefon 
zaufania - 14 627 40 44

udzielanie ludziom znajdującym się w różnych trudnych 
sytuacjach życiowych wielorakiej pomocy w szczególności: 

psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, prawnej i 
duszpasterskiej

prawnik, psycholog, mediator, 
duszpasterz

Fundacja Instytut Rozwoju i 
Równowagi

Piłsudskiego 17,  34-600 
Limanowa

poniedziałek-piątek, w godzinach 9-21, 
sobota  9-13

prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień i 
innych problemów psychologicznych, centrum interwencji 

kryzysowej (np. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach 
różnego rodzaju oraz ich rodzinom, praca z ofiarami przemocy 
domowej itp.), poradni psychologicznej i terapeutycznej oraz 
innych inicjatyw zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Limanowej

ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34 - 600 Limanowa

gops-lwa@ns.onet.pl

Pon - 7.30 - 15.30
Czw 7.30 - 18.00
Pt 7.30 - 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łukowicy

18 333 50 66
18 521 37 96

pracownicy socjalni: poniedziałek, wtorek, 
środa, piątek 7.30 - 15.30,

czwartek 10.00 - 18.00,
Psycholog: dwa razy w miesiącu (terminy 

uzgadniane wcześniej i podawane na 
stronie internetowej GOPS,

Prawnik: każdy poniedziałek od 12.00 do 
16.00,

Podmiot jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla osób głuchych nie jest 
dostępny.

Mszana Dolna 
Miasto

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

ul. Starowiejska 2, 34-730 
Mszana Dolna



75 limanowski

tel/fax (18)3310 084 mops@mops.mszana-dolna.pl Kierownik MOPS, Izabela Cież wt i czw 7:30 - 15:30 poradnictwo, wsparcie, informacje pracownicy socjalni tak tak - -

tel/fax (18)3310 059 miasto@mszana-dolna.pl Katarzyna Wróbel pon-pt 7:30 - 15:30 poradnictwo, informacje,kierowanie na leczenie odwykowe tak tak - -

tel/fax (18)3310 059 miasto@mszana-dolna.pl Beata Wietrzyk środa 8:00 - 10:00 terapia uzależnień, poradnictwo, informacje Psycholog, Terapia Uzależnień tak tak - -

tel/fax (18)3310 084 mops@mops.mszana-dolna.pl Beata Wietrzyk piątek 8:00 - 12:00 poradnictwo, informacje, terapia Psycholog tak tak - -

tel. 508 575 307 mszana@katolicki.eu Ewa Kotarba wsparcie Teolog rodzinny tak tak - -

tel. 660 337 043 - - wt od godz.16:00 wsparcie Członkowie grupy wsparcia nie tak -

76 limanowski

gops@mszana.pl Elżbieta Kania informacje, poradnictwo, wsparcie tak tak brak -

informacje, poradnictwo, wsparcie tak tak brak -

tel/fax 18 33 10 541 Elżbieta Kania informacje, poradnictwo, wsparcie tak tak brak -

77 limanowski Niedźwiedź

34-735 Niedźwiedź 233 18 3312 776 gopsnied@pro.onet.pl - porady, informacje od potrzeby osób/rodzin pracownicy socjalny tak tak -

Zespół Interdyscyplinarny 34-735 Niedźwiedź 233 18 3312 776 gopsnied@pro.onet.pl - porady, informacje od potrzeby osób/rodzin pracownicy socjalni tak tak -

Punkt Konsultacyjny 34-735 Niedźwiedź 233 gminaniedzwiedz@niedzwiedz.iap.pl - wsparcie psychologiczne, psycholog, terapeuta tak tak -

Placówka Wsparcia Dziennego 34-735 Niedźwiedź, Podobin 257 18 3317018 placowkawsparcia@niedzwiedz.iap.pl - świetlica dla dzieci pedagodzy nie tak -

34-735 Niedźwiedź 233 gopsnied@pro.onet.pl - codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 pracownicy socjalni, asystent rodziny tak tak -

78 limanowski Słopnice 34-615 Słopnice 911 18 3347432 gops@slopnice.pl Jadwiga Franczak Wsparcie, poradnictwo, informacja pomoc psychologiczna Pracownik socjalny, psycholog Tak Tak Telefon, poczta elektroniczna, zdalne połączenie internetowe -

79 limanowski Tymbark 34-650 Tymbark 49 18 3325 322, 693 590 113 gopstymbark@onet.eu Bożena Kurek poradnictwo, wsparcie, informacja,edukacja, terapia tak tak -

powiat miechowski

80 miechowski -

sekretariat@pcprmiechow.pl Janusz Patyna informacja pracownik socjalny, Kierownik PCPR tak tak Komunikacja za pośrednictwem email, (podjazd dla osób niepełnosprawnych) -

sekretariat@pcprmiechow.pl Janusz Patyna poradnictwo prawne, psychologiczne i terapia rodzin prawnik, psycholog, pedagog tak tak Komunikacja za pośrednictwem email,(podjazd dla osób niepełnosprawnych) -

518 764 440 (czynny całodobowo) sekretariat@pcprmiechow.pl Janusz Patyna (tel. 41 38 34 084) poradnictwo, wsparcie psycholog tak tak Komunikacja za pośrednictwem SMS -

sekretariat@pcprmiechow.pl Janusz Patyna zapewnienie schronienia nie nie - -

81 miechowski Charsznica

gops@charsznica.pl Agnieszka Strzelec TAK Ustna , pisemna -

32-200 Miechów , ul.Szpitalna 1 888897192, pokrzywdzeni.miechow@caritas.pl -pracownicy OOPPP całodobowo psycholog, prawnik, pracownik I kontaktu NIE TAK Ustna i pisemna -

Centrum Medyczne Da Vinci dim.miechow@cmdv.pl Pracownicy centrum poradnictwo psychologiczne dla dzieci psycholodzy NIE TAK Ustna pisemna -

Komenda Powiatowa Policji kpp@miechow.policja.gov.pl Dyżurny policji całodobowo interwencje, poradnictwo policjanci TAK TAk ustna, pisemna -

Posterunek Policji charsznica2@miechow.policja.gov.pl Grzegorz Gąsiorek interwencje, poradnictwo policjanci TAK tak ustna , pisemna -

kontakt@pzozcharsznica.pl PORADNICTWO MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE Lekarz, psycholog TAK TAk ustna, pisemna -

82 miechowski Gołcza Gołcza 80, 32-075 Gołcza gops@golcza.pl - Pracownik socjalny tak tak kontakt osobisty, telefoniczny

83 miechowski Kozłów Kozłów 60, 32-241 Kozłów gopskozlow@kozlow.pl Poradnictwo, wsparcie pracownika socjalnego tak tak brak wiedzy -

84 miechowski Książ Wielki 0413813383 ops.ksiazwielki@pro.onet.pl Edyta Micał pracownik socjalny tak tak -

85 miechowski Miechów Barbara Górzyńska Poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, informacja tak -

86 miechowski Racławice

41-3844016 wew. 41 gopsraclawice@wp.pl Iwona Łakomy wsparcie socjalne pracownicy socjalni tak tak brak -

41-3844016 wew. 41 gopsraclawice@wp.pl Iwona Łakomy wsparcie socjalne, informacje, poradnictwo prawne tak tak brak -

87 miechowski Słaboszów

41 381-00-55 gops@slaboszow.pl Agnieszka Szaleniec Poradnictwo, wsparcie oraz udzielanie informacji. Pracownicy socjalni tak nie - -

41 381-00-55 gops@slaboszow.pl Agnieszka Szaleniec Poradnictwo, wsparcie oraz udzielanie informacji. Pracownicy socjalni tak nie - -

powiat myślenicki

88 myślenicki - - całodobowo interwencja kryzysowa tak tak język migowy, winda -

89 myślenicki Dobczyce

ul. Rynek 26, 32 - 410 Dobczyce mgops@mgops.dobczyce.pl Pracownicy MGOPS pracownicy socjalni, interwent kryzysowy tak tak -

ul. Rynek 26, 32 - 410 Dobczyce mgops@mgops.dobczyce.pl Przewodniczący ZI członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego tak tak -

90 myślenicki Lubień Agnieszka Niklewicz tak nie - -

Mszana Dolna 
Miasto

Punkt Wsparcia i Pomocy 
Rodzinie

ul. Starowiejska 2, 34-730 
Mszana Dolna

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

ul. Piłsudskiego 2, 34-730 
Mszana Dolna

psycholog/terapeuta
pracownicy socjalni

Punkt Konsultacyjny Terapii 
Uzależnień

ul. Piłsudskiego 2, 34-730 
Mszana Dolna

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Punkt Punkt 

Wsparcia i Pomocy Rodzinie

ul. Starowiejska 2, 34-730 
Mszana Dolna

Katolicka Poradnia Życia 
Rodzinnego przy Parafii św. 

Michała Archanioła w Mszanie 
Dolnej

ul. Jana Pawła II 17, 34-730 
Mszana Dolna

2-gi i 4-ty piątek każdego miesiąca w 
godz. 16:00 - 18:00

Al-Alon - grupa wsparcia dla 
osób współuzależnionych

ul. Jana Pawła II 17, 34-730 
Mszana Dolna

Samopomocowa grupa wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych.
Grupa Rodzinna Al- Anon w Mszanie Dolnej
spotyka się w każdy WTOREK o godz. 16.00

w Domu Parafialnym przy Parafii Św. Michała Archanioła

Mszana Dolna 
Gmina  

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

34-730 Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6

tel/fax 18 33 10 541
tel     18 33 10 350

codziennie od poniedziałku do piątku od 
7:30 do 15:30

specjaliści pracy socjalnej i pracownik 
socjalny

Punkt Konsultacyjny do Spraw 
Uzależnień i Przemocy

34-730 Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6

tel/fax 18 33 19 810
tel.    18 33 19 813

a.petrycka@mszana.pl
konsultant.kryzysowy@mszana.pl

Anna Petrycka

pracownicy socjalni

Sabina Kogut

Anna Kyjanica

Anna Petrycka- codziennie od 11:00 do 
15:00

pracownicy socjalni-poniedziałek i środa 
od 8:00 do 10:00

terapeuta Sabina Kogut-każdy 
poniedziałek i wtorek od 15:30 do 17:30

Konsultant kryzysowy - Anna Kyjanica - 
środa od 15.30 do 18.30

członek GKRPA, 
specjaliści pracy socjalnej i pracownik 

socjalny
terapeuta d/s uzależnień

konsultant kryzysowy

Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny

34-730 Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6

gops@mszana.pl
e.kania@mszana.pl

Przewodnicząca ZI - Elżbieta Kania - 
codziennie od 7:30 do 15:30

członkowie GKRPA, 
specjaliści pracy socjalnej, pedagodzy, 

pielęgniarki środowiskowe, 
przedstawiciele Policji, kurator

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy na Rzecz Rodziny oraz 

Osób Dotknietych Przemocą 

Dyzur Pracownika Socjalnego
Poniedziałek od 13.30 DO 15.30

Środa OD 8.00 DO 10.00.

budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnościami fizycznymi: brak 
natomiast dostępności dla osób głuchych i słabosłyszących

codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.30 do 15.30

budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnościami fizycznymi: brak 
natomiast dostępności dla osób głuchych i słabosłyszących

18 3317 002 wew. 325
18 3318 060
18 3312 785

dyżur:
psycholog; każdy wtorek od 10.00 do 

16.00,
terapeuta: każdy poniedziałek od 8.00 do 

12.00

budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnościami fizycznymi: brak 
natomiast dostępności dla osób głuchych i słabosłyszących

Zespół Placówek Oświatowych w 
Podobinie codziennie od 7.00 do 8.00 

oraz od 14.30 do 15.30,
Zespół Placówek Oświatowych w 

Koninie:
poniedziałek od 12.00 d 15.30,

wtorek: 10.30 do 15.30,
środa od 9.30 do 13.0,
czwartek od 12.30 do 

15.30placówkawsparcia

budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnościami fizycznymi: brak 
natomiast dostępności dla osób głuchych i słabosłyszących

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Niedźwiedziu

18 3317 002 wew. 316,
18 3312 776

porady, informacje, wsparcie w zależności od potrzeb 
osób/rodzin

budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnościami fizycznymi: brak 
natomiast dostępności dla osób głuchych i słabosłyszących

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Słopnicach

Pracownicy socjalni w godzinach pracy 
Ośrodka od poniedziałku do piątku od 

7:30 do 15:30.
Psycholog raz w miesiącu po 
uzgodnieniu terminu w GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

1. pracownicy socjalni od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 do 15.30

2. psycholog w II i IV poniedziałek 
miesiąca od 9.00 do 13.00,

3. terapeuta w każdy piątek od 8.00 do 
10.00

pracownicy socjalni, psycholog, 
terapeuta

Osoba z niepełnosprawnościami, może telefonicznie ustalić z pracownikiem formę i miejsce 
spotkania tj. ustalić czy spotkanie odbędzie się w Ośrodku , czy w miejscu zamieszkania 

osoby z niepełnosprawnościami. Osoby głuche lub słabo słyszące mogą za pośrednictwem 
poczty emailowej ( adres  dostępny  na stronie GOPS ) Ośrodka ustalić formę spotkania oraz 
wskazać potrzebę uczestnictwa w spotkaniu tłumacza języka migowego lub skorzystania z 

pokoju w którym zainstalowana jest pętla indukcyjna.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Miechowie

ul. Henryka Sienkiewicza 18
32-200 Miechów

tel. 41 38 34 084 (czynny w godzinach 
pracy PCPR)

poniedziałek w godzinach od 8:00 do 
16:00; od wtorku do piątku w godzinach 

od 7:00 do 15:00

Punkt Interwencji Kryzysowej 
przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Miechowie

ul. Henryka Sienkiewicza 18
32-200 Miechów

tel. 41 38 34 084 (czynny w godzinach 
pracy PCPR)

-prawnik (wtorek i czwartek w godzinach 
od 15:15 do 19:15)

-psycholog (wtorek w godzinach  od 
14:00 do 16:00)

-terapia rodzin (wtorek i piątek w 
godzinach od 16:00 do 20:00)

Telefon Interwencyjny przy 
Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Miechowie

ul. Henryka Sienkiewicza 18
32-200 Miechów

telefon interwencyjny czynny 
całodobowo.

Kontakt z Kierownikiem PCPR - w 
godzinach pracy Urzędu

Lokal Interwencyjny w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym w 

Książu Wielkim

ul. Wincentego Witosa 10
32-210 Książ Wielki

tel. 41 38 34 084 (czynny w godzinach 
pracy PCPR)

lokal interwencyjny czynny całodobowo.
Kontakt z Kierownikiem PCPR - w 

godzinach pracy Urzędu

pomoc i wsparcie udzielane w budynku 
PCPR

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Charsznicy

Miechów-Charsznica,ul.Kolejowa 
22

32-250Charsznica

413836003
od 7.30 do 15.30 w godzinach pracy 

ośrodka

pracownicy socjalni w godzinach od 7,30 
do 15,30

od poniedziałku do piatku

poradnictwo socjalne ,pomoc materialna w zależności od 
potrzeb rodziny.Poradnictwo psychologiczne w Ośrodku 

Zdrowia.

pracownik socjalny w GOPS,
psycholog w PZOZ w Miechowie -

Charsznicy

TAK-
pracownik socjalny  w GOPS w 

Charsznicy
psycholog wPZOZ wCharsznicy

Okręgowy Ośrodek Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem

materialna,psychologiczna,prawna w tym 
alternatywna,rozwiązywanie konfliktów przez mediacje

32-200 Miechów
ul.Marii Konopnickiej 21

731002112
533344752

PON 14.00-20.00, wt 8.00-21.00
ś 8.00-19.30 czw.11.00-21.00

Pt.8.00-21.00

32-200 Miechów 
ul.B.Prusa 3

41 38 22 200
47 83 46 200

fax: 47 83 46 203

32-250 Charsznica
ul.Kolejowa 20

47 83 46 301,
 47 83 46 302

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo. 
Policjanci pełnią dyżur w posterunku w 
poniedziałki w godz. 10:00  14:00, za 

wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

32-250 Charsznica 
ul.Miechowska 52

32-250 Charsznica
ul.Miechowska 52

Tel. i fax. 41 383-60-08

Tel. 502-265-783

dyżurny, 
lekarz rodzinny

poniedziałek -piątek
7.00-18.00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gołczy

(12) 38 86 411 czynny w godzinach 
pracy GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gołczy pon.8-16, wt.- pt. 7.30 do 15.30.

Poradnictwo, rozmowa wspierająca, motywująca, udzielenie 
informacji, kierowanie do placówek.

Na tablicy informacyjnej GOPS znajdują się informacje dot. godzin pracy 
oraz nr telefonów:

prawnika, psychologa, funkcjonariusza policji w Punkcie Interwencji 
Kryzysowej w Miechowie

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kozłowie

413841033 tylko w godzinach od 7.00 do 
15.00 od poniedziałku do piątku. Po 

godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy - 
Policja

W godzinach pracy pracownicy socjalni 
Barbara Urbańska i Sylwia Bartosik

od godziny  07.00 do 15.00 w dniach od 
poniedziałku do piątku

W Punkcie Interwencji Kryzysowej w 
Miechowie - policjant, psycholog i 

prawnik

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej Książu Wielkim

ul.Warszawska 17
32-210 Książ Wielki

W godzinach pracy OPS od pon. do pt. 
7.00 -15.00 - pracownicy socjalnni

-poradnictwo, udzielanie pomocy zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej

-pismo 
-odczytywanie mowy z ust

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 

UL. Szpitalna 1
32-200 Miechów

41 38-211-60
(brak numeru całodobowego i fax)

gops@gops.miechow.pl

Pracownik socjalny (w godzinach pracy 
GOPS, pn-pt 7.30-25.30). psycholog (wt-

16.00-18.00 pierwszy i drugi wtorek 
miesiąca, wtorek 16.00-17.00-trzeci i 
czwarty wtorek miesiąca), prawnik 

(sobota 10.00-12.00)

Prawnik, psycholog, pracownik socjalny, 
członek GKRPA. 

tak za zgodą osoby dotkniętej 
przemocą w rodzinie

Podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość korytarza i drzwi jest dostosowana dla osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak programów dla osób niedosłyszących 

dostępna jest pętla indukcyjna.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Racławicach

Racławice 15
32-222 Racławice

Pracownicy socjalni 5 dni w tygodniu 
(poniedziałek piątek )w godzinach pracy 

7.30-15.30

Punkt Informacyjno 
Konsultacyjny

Racławice 15
32-222 Racławice

Pracownicy socjalni 1 raz w tygodniu 
(poniedziałek)po godzinach pracy 16.00-

17.00 
Dzielnicowy Posterunku Policji w 
Racławicach  1 raz w tygodniu 

(poniedziałek)po godzinach pracy 15.00-
16.00 

Prawnik w każdy czwartek miesiąca od 
godziny 10.00 do godziny 11.00

pracownicy socjalni, prawnik, dzielnicowy 
Posterunku Policji

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Słaboszowie

"Słaboszów 57,
32-218 Słaboszów"

Od poniedziałku do piątku w godz. od 
07:30 do 15:30

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie w Gminie 
Słaboszów.

"Słaboszów 57,
32-218 Słaboszów"

"Poniedziałek: od godz. 11:30 do godz. 
15:30,

Środa: od godz. 11:30 do godz. 15:30;
Piątek: od godz. 15:30 do godz. 16:30."

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i 
Poradnictwa

32-400 Myślenice, ul K. Wielkiego 
5

12 2710429
510 132 396 (całodobowy)
506318 838 (całodobowy)
514096 584 (całodobowy)

kontakt@interwencjamyslenicki.pl
oikip@interwencjamyslenicki.pl

interwent kryzysowy, psycholog, prawnik, 
familiolog

Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Dobczycach

12 37 21 714
(numer czynny w godzinach pracy OPS)

Poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 

7.30 - 14.00

poradnictwo, wsparcie, informacja, interwencja, wizyta w 
środowisku

- strona inter. z dostępem WCAG 2.0. 
- informacje w budynku w języku Brailla 

-szerokie wejścia, podjazd dla wózków inwalidzkich
- tłumacz języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie

12 37 21 720
(numer czynny w godzinach pracy OPS)

Poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 

7.30 - 14.00

poradnictwo, wsparcie, informacja, interwencja, wizyta w 
środowisku

- strona inter. z dostępem WCAG 2.0. 
- informacje w budynku w języku Brailla 

-szerokie wejścia, podjazd dla wózków inwalidzkich
- tłumacz języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Lubniu:

- Punkt Informacji i Wsparcia w 
Lubniu

-Punkt Informacji i Wsparcia w 
Skomielnej Białej

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Lubniu, 32-433 Lubień 50

- Punkt Informacji i Wsparcia w 
Lubniu, 32-433 Lubień 475 

(budynek NZOZ "LUB-MED" s.c.- 
II piętro)

- Punkt Informacji i Wsparcia w 
Skomielnej Białej, 32-434 

Skomielna Biała 391 (budynek 
NZOZ E.Macioł- II piętro)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu 
tel. 18 26-82-123, tel.kom. 515758785, 

tel.kom. 579470835
- Punkt Informacji i Wsparcia w Lubniu, 

tel.515758798,
- Punkt Informacji i Wsparcia w 

Skomielnej Białej, tel. 731504276
Kontakt z ww. punktami tylko w 
godzinach pracy psychologa.

OPS@lubien.pl
a.niklewicz@lubien.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu:
poniedziałek w godz. od 8.00 d0 16.00, 
od wtorku do piątku w godz. od 7.45 do 

15.45;
-Punkt Informacji i Wsparcia w Lubniu:
*Psycholog wtorek w godz. od 13.00 do 

16.00
-Punkt Informacji i Wsparcia w 

Skomielnej Białej:
*Psycholog w I i III wtorek miesiąca od 

godz. 16:30 do 18:30

 informacje
-wsparcie

-poradnictwo socjalne
-poradnictwo rodzinne

-poradnictwo psychologiczne

- Pracownicy socjalni
-Psycholog

mailto:gops@gops.miechow.pl


91 myślenicki Myślenice

psycholog, pracownik socjalny, prawnik tak nie -

510 132 396 całodobowy kontakt@interwencjamyslenicki.pl - całodobowo interwencja kryzysowa tak tak język migowy, winda -

47 83 29 200 komendant@myslenice.policja.gov.pl - całodobowo policjant tak nie utrudnieniem są schody -

45 116-78-21 - - psycholog, prawnik nie tak język migowy, winda -

92 myślenicki Pcim 32-432 Pcim gops@pcim.pl Monika Górka poradnictwo socjalne, psychologiczne oraz prawne psycholog, prawnik, pracownik socjalny tak tak -

93 myślenicki Raciechowice 32-415 Raciechowice 277 elzbieta.pazdur@raciechowice.pl - Poradnictwo tak tak brak -

94 myślenicki Siepraw gops@siepraw.pl Pracownik socjalny Tak TAK W przypadku osób głuchych lub słabosłyszących wynajmiemy tłumacza języka migowego -

95 myślenicki Sułkowice ops@sulkowice.pl Bernadetta Koźlak poradnictwo, wsparcie, informacja TAK TAK Placówka nie posiada -

96 myślenicki Tokarnia

gops@gopstokarnia.pl pracownicy socjalni GOPS pracownicy socjalni tak nie -

2.Punkt Konsultacyjny PK - tel: 575212214 - - Punkt Konsultacyjny- poradnictwo, konsultacje tak nie - dla osób głuchych i niedosłyszących kontakt przez sms -

97 myślenicki Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441 gops@wisniowa.malopolska.pl wszyscy pracownicy socjalni poradnictwo, wsparcie, informacja. psycholog, prawnik, pracownicy socjalni tak tak poprzez maila. -

powiat nowosadecki

98 nowosądecki - pk@pcpr-ns.pl Urszula Gawęda Kuc psycholog od pn. do pt. od 7.30 do 15.30 psycholog, prawnik tak tak brak -

99 nowosądecki Chełmiec

18 54-80-330 gops@chelmiec.pl Celina Pancerz pon-pt 7.30-15.30 poradnictwo, wsparcie, informacja, praca socjalna pracownicy socjalni tak tak - -

gops@chelmiec.pl Celina Pancerz poradnictwo, wsparcie, informacja, praca socjalna tak tak - -

100 nowosądecki

Ośrodek Pomocy Społecznej 18 440 10 96 w.20 Fax pomoc.ops@wp.pl Małgorzata Rybska informacja, wsparcie ,terapia, poradnictwo. tak tak po wcześniejszym umówieniu z osobą potrzebującą pomocy -

33-318 Gródek nad Dunajcem 54 18 440 10 35 bmlyczynska@gminagrodek.pl Bożena Mlyczyńska wtorki i czwartki godz. od 8.00 - 12.00 informacja, poradnictwo, wsparcie tak tak po wcześniejszym umówieniu z osobą potrzebującą pomocy -

101 nowosądecki Grybów Miasto

Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (18)4452162 ops.grybow@onet.eu tak tak pomoc tłumacza języka  migowego -

tel. (18)4452162 ops.grybow@onet.eu tak tak pomoc tłumacza języka  migowego -

102 nowosądecki Grybów Gmina 18 448-42-40 gops@gminagrybow.pl Izabela Krok poradnictwo - - - - -

103 nowosądecki Kamionka Wielka osrodek@kamionkaw.naszops.pl Dawid Biernat poradnictwo, informacja, wsparcie, mediacja tak brak -

104 nowosądecki Korzenna

pracownicy socjalni od 15.00-16.00 w każdy poniedziałek pracownicy socjalni -

pracownicy socjalni od 15.00-16.00 w każdy poniedziałek pracownicy socjalni -

105 nowosądecki Krynica-Zdrój 18 471 07 77 sekretariat@opskrynica.pl Mariusz Pietrucha, Robert Kubiczek 7-15 od poniedziałku do piątku poradnictwo, wsparcie, informacja Tak Tak Zainstalowano pętle indukcyjną ułatwiającą komunikacje z osobami słabosłyszącymi. -

106 nowosądecki Łabowa 33-336 Łabowa 184142483 i 184242484 ops@labowa.pl Kieblesz Monika - pracownik socjalny 7:30 do 16:30 poradnictwo, wsparcie informatyczne tak tak na piśmie  lub w języku migowym -

107 nowosądecki Łącko 18 4140735 ops@lacko.pl wszyscy pracownicy socjalni -

108 nowosądecki Łososina Dolna 18 521 85 10 ops@lososina.pl Karol Cabała TAK brak -

109 nowosądecki Muszyna Agnieszka Czachura Tak Nie -

110 nowosądecki Nawojowa gops@nawojowa.pl Beata Baran tak tak czytanie z ruchu warg i gestykulacji -

111 nowosądecki Piwniczna-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej ops@piwniczna.pl - pracownicy socjalni-poradnictwo socjalne i informacyjne pracownicy socjalni tak nie - -

Starostwo Powiatowe 600401420 pp@nowosadecki.pl - pon.-pt.: 8:00-15:00 poradnictwo prawne prawnik tak nie - -

112 nowosądecki Podegrodzie 721-202-093 ops_podegrodzie@pro.onet.pl tak tak -

113 nowosądecki Rytro

33-343 Rytro 265 18 4486464 wew.42 gops@rytro.pl Bogumiła Kowalik - pracownicy socjalni tak tak - -

33-343 Rytro 265 18 4486464 wew.42 gops@rytro.pl Bogumiła Kowalik tak tak -

Centrum Usług Społecznych w 
Myślenicach

ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice

12 272 19 98
574 555 611
519 541 554

kplatek@cusmyslenice.pl
majamroz@cusmyslenice.pl

Maria Jamróz
Krzysztof Płatek

poniedziałki 7.00 - 16.00
od wtorku do piątku 7.00 - 15.00 w 

weekendy i dni ustawowo wolne od pracy 
nie przyjmujemy

poradnictwo, edukacja, prowadzenie procedury Niebieskie 
Karty, edukacja, placówka wsparcia dziennego Kreatywnia

są schody, w razie potrzeby i konieczności pracownicy schodzą na zewnątrz budynku, 
czasem rozmawiają w samochodzie osoby zwracającej się o pomoc

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i 
Poradnictwa w Myślenicach

ul. Kazimierza Wielkiego 5
32-400 Myślenice

interwent kryzysowy, psycholog, prawnik, 
familiolog

Komenda Powiatowa Policji w 
Myślenicach

ul. Jagiellońska 1
32-400 Myślenice

fizyczne zabezpieczenie ofiar przemocy, wydawanie nakazu 
opuszczenia domu, mieszkania, zakazu zblizania się

Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem przy PCPR w 

Myślenicach

ul. Kazimierza Wielkiego 5
32-400 Myślenice

poniedziałki i piatki w godzinach od 8.00 
do 13.00

pomoc psychologa, pomoc prawna, bony żywnościowe, albo 
dofinansowanie do wyjazdu wypoczynkowego (samodzielnego 

lub z rodzicem) małoletniej ofiary przestępstwa

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pcimiu

tel. 12 274-91-02 od 7.30-15.30 fax 12 
274-87-54

pracownicy socjalni pon. 7.30-17.00 wt-pt 
od 7.30-15.30 psycholog w każdy wtorek 

od 16-18

- email, sms, epuap, osoba głucha ma możliwość  kontaktu z pracownikiem znającym PJM 
na poziomie III stopnia, mamy możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej która 

jest własnością UG a siedziba GOPS mieści się w budynku UG

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Raciechowicach

12 37 25 243 w godzinach od 7.30 do 
15.30

Pracownicy Socjalni GOPS od pon.- do 
piątku od 7.30 do 15.00

Psycholog 3 x w miesiącu

Pracownik socjalny, Psycholog
Pedagog w Szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sieprawiu

32-447 Siepraw 
ul. Kawęciny 28

1. 12 372 18 08
2. 12 372 18 25
3. 12 372 18 01

1. Bożena Blak
2. Joanna Kmieć

3. Anna Żak-Kaczmarek

Poniedziałek 7.30-17.00
Wtorek-czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-14.00

- poradnictwo
- informacja
- wsparcie

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sułkowicach

ul. Sportowa 45
32-440 Sułkowice

12 2725020
726 510 520

Poniedziałek
14:00-17:00 - pracownik socjalny

każdy ostatni wtorek miesiąca 13:00-
15:00- pomoc specjalistyczna specjalisty 

pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Środa
10:30-13:00 - psycholog

Czwartek
9:00-13:00 - pracownik socjalny

Piątek
9:00-11:00 -prawnik

psycholog, prawnik, pracownik socjalny, 
specjalista pomocy ofiarom przemocy

1. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tokarni.

1.GOPS
Tokarnia 380

32 - 436 Tokarnia

GOPS - tel: 122747063
kom. 693853999

Pracownicy socjalni w godzinach pracy 
GOPS tj. poniedziałek: 7.30 - 17.00

wt - czw: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.00

GOPS
- poradnictwo
- informacja

- praca socjalna
- wsparcie

- dla osób głuchych i niedosłyszących kontakt przez sms
- dla osób z niepełnosprawnością ruchową - przed budynkiem jest zamontowany dzwonek, 

po użyciu którego pracownik GOPS wychodzi na zewnątrz i kontaktuje się z osobą 
niepełnosprawną

2.Punkt Konsultacyjny
Tokarnia 400

32 -436 Tokarnia

- Terapeuta uzależnień - każda środa 
miesiąca w godz. 15.30 - 20.30  - porady 

osobiste,
oraz porady telefoniczne we wtorki w 

godz. 9.00 - 10.00 oraz porady 
telefoniczne w środy od godz. 20.30-

21.30
 - psycholog - każdy czwartek miesiąca w 

godz.17-21.00 - porady osobiste po 
uprzednim kontakcie telefonicznym.

- terapeuta uzależnień
- psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej.

Punkt Informacji, Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie w 
Wiśniowej (punkt konsultacyjny)

12 2714-086 wew. 26, 29,37,44, 53
517 504 857

w godz. pracy GOPS tj. poniedziałki 8.30 
- 16.30 oraz od wtorku do piątku od 7.30 

do 15.30, psycholog w każdy 
poniedziałek od 8.30 do 11.30, prawnik 2 

godziny w miesiącu wg potrzeb do 
ustalenia terminy w GOPS.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Nowym Sączu - 

punkt konsultacyjny poradnictwa 
specjalistycznego dla rodzin, 

dzieci i osób doświadczających 
przemocy

33-300 Nowy Sącz
ul. Kilińskiego 72a

18 4477925 (w godzinach 7:30-15:30)
fax 18 4442717

poradnictwo specjalistyczne , interwencja kryzysowa
informacja, wsparcie

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Chełmcu

ul. Marcinkowicka 6 33-395 
Chełmiec

Punkt Informacji, Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie przy 
GOPS Chełmiec

ul. Marcinkowicka 6 33-395 
Chełmiec

18 54-80-330
795-491-344

1. poniedziałek i czwartek: 9.00-11.00 
pracownik socjalny

2. I i IV środa m-ca 11.30-13.30 radca 
prawny

3. I i III piątek m-ca 10.00-12.00 
psycholog

pracownik socjalny, psycholog, radca 
prawny

Gródek nad 
Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 
170

pracownicy socjalni w dni robocze od 
7.15 - 15.15.

Psycholog II sobota miesiąca od 8.00 - 
16.00.

terapeuta uzależnień I i II wtorek 
miesiąca od 12.00 -16.00,

pracownicy socjalni, psycholog, pedagog, 
terapeuta uzależnień

Urząd Gminy Gródek nad 
Dunajcem

Gminny pełnomocnik ds rozwiązywania 
problemów alkoholowych

ul. Ogrodowa 4
33-330 Grybów

Sylwia Zieleń
Ewelina Ptaszek

pon 7.30-15.30
wt-pt 7.00-15.00

informacja
poradnictwo

wsparcie

pracownik socjalny
asystent rodziny

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie

ul. Ogrodowa 4
33-330 Grybów

Regina Piechnik-Probierz
Sylwia Zieleń 
Renata Waz

Bernadeta Krok
Żaneta Woźniak

wtorek 14.00-15.00
czwartek 14.00-16.00

informacja
poradnictwo

wsparcie

psycholog
pracownicy socjalni

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

ul.Jakubowskiego 33,33-330 
Grybów

pracownicy socjalni 3x w tygodniu pn, śr, 
pt w godz.8-14

psycholog;2 x w tygodniu pn, śr

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Kamionka Wielka 253
33-334 Kamionka Wielka

18 449 07 63
534 756 544

Brak numeru całodobowego

1. pracownicy socjalni - od pon. do piątku 
od 7.30 do 15.30

2. psycholog - każdy I, II, III i IV wtorek 
miesiąca od 14.00 do 18.00

3. radca prawny - termin ustalany 
indywidualnie

4. mediator - termin ustalany 
indywidualnie

pracownicy socjalni, psycholog, radca 
prawny, mediator

tylko częściowo - tzn. budynek 
jest dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 
natomiast brak osób z 

odpowiednimi kwalifikacjami 
mogących pracować np. z 

osobami głuchymi

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla osób 

doznających przemocy w 
rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Korzennej 325,33-322 Korzenna

0184406624 0184406626 czynny w 
godzinach pracy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Korzennej FAX 
0184417039

opskorzenna@sacz.com.pl
ps@korzenna.naszops.pl

Podczas pełnienia dyżuru w punkcie przez pracowników 
socjalnych nikt nie zgłaszał się o pomoc i z uwagi na ten fakt nie 

udzielono żadnej pomocy

osoba stosująca przemoc  w rodzinie 
też może skorzystać ze wskazanych 

form pomocy

jest dostępna dla osób z 
niepełnosprawnościami

nie ma żadnych form komunikacji dostępnych  dla osób z niepełnosprawnościami (w 
szczególności dla osób głuchych i słabosłyszących)

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Korzennej 325,33-322 Korzenna

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Korzennej 325,33-322 Korzenna

0184406624 0184406626 czynny w 
godzinach pracy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Korzennej FAX 
0184417039

opskorzenna@sacz.com.pl
ps@korzenna.naszops.pl

Podczas pełnienia dyżuru w punkcie przez pracowników 
socjalnych nikt nie zgłaszał się o pomoc i z uwagi na ten fakt nie 

udzielono żadnej pomocy

osoba stosująca przemoc  w rodzinie 
też może skorzystać ze wskazanych 

form pomocy

jest dostępna dla osób z 
niepełnosprawnościami

nie ma żadnych form komunikacji dostępnych  dla osób z niepełnosprawnościami (w 
szczególności dla osób głuchych i słabosłyszących)

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 37, 33-380 
Krynica-Zdrój

pracownicy socjalni (7-15 od 
poniedziałku do piątku), 

psycholog (I i III poniedziałek miesiąca w 
godz. od 15-17), radca prawny (I i III 
czwartek miesiąca w godz. od 8-10)

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łabowej

Prawnik w każdy  wtorek od 16:00 do 
18:00

Psycholog w każdy poniedziałek od 
16:30 do 18:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łącku, Punkt Konsultacyjny dla 
osób i rodzin znajdujących się w 

kryzysie

OPS 33-390 Łącko 445, Punkt 
konsultacyjny 33-390 Łącko662

pracownicy socjalni w godz pn. 7:30-
17:00, Wt-czw.7:30-15:30, pt. 7:30-14:00/ 

W ramach punktu 
konsultacyjnego :psycholog wt8:00-10:00, 
psychoterapeuta pn. 8:30-9:30,pracownik 

socj. śr-czw 15:30-16:30, pt14:00-
15:00,radca prawny pt. 14:00-16:00.

porady prawne, poradnictwo, psychoterapeuta -terapia, 
wsparcie psychologiczne,pracownik socj.: informacja, 

kierowanie dzieci do świetlicy środowiskowej, wsparcie 
socjalne.

pracownik socjalny,psycholog,  prawnik, 
terapeuta,

ze wskazanych form 
pomocy/poradnictwa może skorzystać 
osoba stosująca przemoc w rodzinie

wskazany podmiot/placówka 
jest dostępna dla osób z 
niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne to również osoby niepełnosprawne ruchowo, które są sprawne 
intelektualnie z którymi kontakt jest bez ograniczeń. Nie było przypadku komunikowania się z 
osobami głuchymi i słabosłyszącymi- w razie konieczności będzie sprowadzony specjalista.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łososinie Dolnej

Punkt konsultacyjny przy 
Urzędzie Gminy Łososina Dolna

Urząd Gminy Łososina Dolna 300
33-314 Łososina Dolna

pracownicy socjalni: 
Pn. 08.00-17.00

Wt.-Cz. 07.00-15.00
Pt. 07.00-14.00

Pracownicy socjalni udzielają informacji w 
godzinach pracy OPS

-psycholog dyżuruje w ostatni czwartek 
każdego miesiąca od godz. 09.00-11.00 
oraz raz na kwartał w godz. od 12.00-

14.00

Poradnictwo socjalne, informacyjne, rodzinne oraz 
psychologiczne

Pracownicy socjalni udzielają informacji 
w godzinach pracy OPS

-psycholog dyżuruje w ostatni czwartek 
każdego miesiąca od godz. 09.00-11.00 
oraz raz na kwartał w godz. od 12.00-

14.00

TAK (tylko podjazd dla osób z 
niepełnosprawnościami)

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Muszynie

ul. Piłsudskiego 119
33-370 Muszyna

18 534 94 18
fax: 18 534 94 19

ops_muszyna@op.pl
a.czachura@muszyna.pl

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 
15.00. - dyżuruje jeden pracownik 

socjalny

porada psychologiczna, wsparcie socjalne i finansowe , 
kierowanie na terapię do SOIK, informowanie o możliwości 

udziału dzieci w świetlicach środowiskowych,

w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Muszynie odbywają się dyżury 

psychologa, które są ustalane w 
zależności od potrzeb po uprzednim 

uzgodnieniu telefonicznym na konkretny 
dzień i godzinę.

Osoby stosujące przemoc w rodzinie 
również mogą skorzystać z 

oferowanych form pomocy w tut. OPS 
Muszyna

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nawojowej

ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

18 445-79-14
501-729-113

pon 8-16
śr 7-11
pt 8-16

pedagogizująca
informacyjna
edukacyjna 

konsultacyjna
wczesna interwencja

Starszy specjalista do pracy z rodziną
psycholog/psychoanalityk

psycholog/psychoterapeuta
Radca prawny

ul. Bolesława Chrobrego 2
33-350 Piwniczna-Zdrój

184464128
184468415

pon.: 7:30-15:30
wt.-pt.: 7:00-15:00

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Podegrodziu

Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie

Sabina Urbanik
Magdalena Dąbrawa
Dariusz Konstanty

Psycholog w każdy czwartek 16.00-18.00
Prawnik co drugi czwartek 16.00-18.00

Konsultacje psychologiczne 
porady prawne

Psycholog
Prawnik

Ośrodek Pomocy Społecznej w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny znajduje się przy 
głównej drodze z której można swobodnie wjechać pod drzwi wejściowe gdzie znajduje się 

podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się winda, korytarze 
szerokie bez barier architektonicznych. W OPS znajduje się również toaleta dostosowana do 
w/w osób. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wszystkie 
informacje umieszczone są na stronie internetowej . Osobą nie widomym i słabo słyszącym 
zostanie udzielone wsparcie w formie odczytu. Dysponujemy również nakładkami Bryla na 

klawiaturę komputerową.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

poniedziałek 9 - 11
czwartek  15 - 17

poradnictwo
informacja

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą

poniedziałek 9 - 11
czwartek  15 - 17

psycholog  brak stałych dyżurów- w razie 
potrzeby po wcześniejszym uzgodnieniu 

z pracownikiem socjalnym

poradnictwo
informacja

- pracownicy socjalni
psycholog

Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami  jest dostosowana do stopnia 
niepełnosprawności, natomiast formą komunikacji z osobami głuchymi i słabosłyszącychmi 

jest forma  pisemna.



114 nowosądecki Stary Sącz socjal@starysacz.naszops.pl Anna Miechurska Poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne tak tak Winda dla niepełnosprawnych -

Nowy Sacz Miasto

115 m. Nowy Sącz M. Nowy Sącz oik.mops@nowysacz.pl Dominika Fedko - -

powiat nowotarski

116 nowotarski - pcpr@nowotarski.pl pracownicy PCPR w Nowym Targu PCPR w Nowym Targu zatrudnia pracownika, który biegle posługuje się językiem migowym

117 nowotarski Czarny Dunajec (18) 544 72 85 w godz. pracy Ośrodka gops@czarny-dunajec.pl Monika Stopka poradnictwo, wsparcie, konsultacje psycholog, pracownicy socjalni tak nie - -

118 nowotarski Czorsztyn ops.czorsztyn@pro.onet.pl - tak - - -

119 nowotarski Jabłonka

Ośrodek Pomocy Społecznej 18 261 11 54 ops@jablonka.pl Bożena Szewczyk 8.00-15.00 poradnictwo, informacja pracownicy socjalni tak tak -werbalna i pisemna codziennie

18 261 11 54 ops@jablonka.pl Bożena Szewczyk 15.00-16.00 poradnictwo, wsparcie, informacja psycholog Nie tak -werbalna i pisemna 1 raz w tygodniu

120 nowotarski

18 262 30 09 wew. 14 gops@kroscienko.pl tak tak Forma pisemna -

Komisariat Policji w Szczawnicy 47 834 67 00 całodobowo tak tak Forma pisemna -

Punkt Pomocy Psychologicznej 606 515 717 - Marzena Bandyk - psycholog tak tak Forma pisemna -

514 275 410 - Janina Źegleń - terapeuta ds. uzależnień tak tak Forma pisemna -

121 nowotarski Lipnica Wielka

Ośrodek Pomocy Społecznej 34-483 Lipnica Wielka 518 182634990 ops@lipnicawielka.pl Agnieszka Stopiak poradnictwo, praca socjalna, pomoc finansowa pracownicy socjalni tak brak -

34-483 Lipnica Wielka 520 607819667 ops@lipnicawielka.pl tak brak -

122 nowotarski Łapsze Niżne ops@lapszenizne.pl tak tak metoda mimiczno - gestykulacyjna, forma pisemnej komunikacji

123 nowotarski Nowy Targ Miasto

Ośrodek Pomocy Społecznej 182662593 ops@nowytarg.pl tak -

517629822 Jolanta Skrobot poradnictwo socjalne -pracownicy socjalni tak zaplanowana pomoc pedagogiczna, prawna i psychologiczna

124 nowotarski Nowy Targ Gmina gops@ugnowytarg.pl pracownicy socjalni GOPS Nowy Targ poradnictwo, wsparcie, informacja pracownicy socjalni, psycholog, prawnik tak tak -

125 nowotarski Ochotnica Dolna

182624601 gopsochotnica@pro.onet.pl poradnictwo,praca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej pracownicy socjalni -

Gminny Punkt Konsultacyjny 182624601 gopsochotnica@pro.onet.pl pracownicy socjalni poradnictwo,praca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej pracownicy socjalni -

182620931 gmina@ochotnica.pl Katarzyna Niewiadoma poniedziałek - piątek 8-16 poradnictwo, konsultacje w ramach profilaktyki uazleżnień pedagodzy, pracownik socjalny -

501593653 - Katarzyna Niewiadoma godziny przyjęć do uzgodnienia poradnictwo, terapia, informacje, wsparcie Zatrudniony psycholog i psychoterapeuta Nie ma specjalistów do pracy z osobami głuchymi -

126 nowotarski Raba Wyżna

34-721 Raba Wyżna 41 Danuta Lemiszka poradnictwo,wsparcie,informacja, podejmowanie interwencji pracownicy socjalni tak tak komunikacja pisemna -

34-721 Raba Wyżna 41 Paweł Wojdyła poradnictwo,wsparcie,informacja prawnik,psycholog,terapeuta uzależnień tak tak komunikacja pisemna -

127 nowotarski Rabka-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej ops.rabka@pro.onet.pl Barbara Łopata poradnictwo, wsparcie, informacja pracownik socjalny tak tak forma komunikacji pisemna

182676539 przemoc@ops.rabka.pl Anna Jarosz poradnictwo, terapia, wsparcie, informacja tak tak forma komunikacji pisemna

128 nowotarski Spytkowice

34-745 Spytkowice 26 gops@spytkowice.pl pn. 15.00-16.00 śr. 9.00-11.00 informacja, poradnictwo socjalne pracownicy socjalni tak tak kontakt osobisty, telefoniczny,skrzynka e-mail, wiadomość sms -

34-745 Spytkowice 26 gops@spytkowice.pl pn-pt 8.00-16.00 pracownicy socjalni tak tak kontakt osobisty, telefoniczny,skrzynka e-mail, wiadomość sms -

129 nowotarski Szaflary gops@szaflary.pl Helena Gach Poradnictwo, wsparcie, informacja, terapia tak -

130 nowotarski Szczawnica

tel./fax 18/262 10 66 szczawnica@mgops.org - pracownicy socjalni tak -

tel./fax 18/262 10 66 - - tak -

powiat olkuski

131 olkuski -

tak tak brak uwag

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Starym Sączu 

Punkt Konsultacyjny

ul. 11 Listopada 11
33-340 Stary Sącz

18 446 20 70 
791-897-052

W godzinach pracy OPS
Pon-08:30- 16:30

Wt- pt- 07:30- 15:30
Wtorki dodatkowo do 18

 Psycholog, prawnik, terapeuta, 
pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej - Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Nowym  Sączu

33-300 Nowy Sącz 
ul. Tarnowska 28

telefon całodobowy
18 449 04 91
18 449 04 94

Pomoc psychologa/specjalisty udzielana 
jest we wszystkie dni tygodnia przez całą 

dobę w siedzibie Ośrodka lub 
telefonicznie. Pomoc prawnika udzielana 
jest we wtorki oraz czwartki w godzinach 

od 16.00 do 19.00

Pomoc psychologiczna - udzielana jest w formie indywidualnej i 
grupowej 
i obejmuje:

- wsparcie, interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową,
poradnictwo specjalistyczne- psychologiczne, pedagogiczne,

-grupowe formy pomocy psychologicznej:
 Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy 
domowej. Grupa odbywa się w I i III środę miesiąca. 

- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie, realizacja programu odbędzie się w momencie 

utworzenia grupy docelowej.

Psycholog 
Pedagog 
Prawnik

Osoby stosujące przemoc w rodzinie 
mogą skorzystać z pomocy 

psychologa w ramach terapii 
indywidualnej oraz  

w formie grupowej - Program 
korekcyjno-edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie.

Placówka dostępna dla osób 
z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Targu

ul. Szaflarska 39 34-400 Nowy 
Targ

18 264 08 07 
18 266 42 07 

linia telefoniczna "Interwencja 
Kryzysowa" - 502 857 358

W PCPR w Nowym Targu w godzinach: 
7.30-15.30 od poniedziałku do piątku

linia telefoniczna :Interwencja Kryzysowa" 
- całodobowo

bezpłatne poradnictwo psychologiczne - 
raz w tygodniu

poradnictwo psychologiczne i socjalne, udzielanie informacji, 
możliwość całodobowego schronienia

pracownicy PCPR w Nowym Targu, 
psychologowie

Tak m.in. z poradnictwa socjalnego, 
psychologicznego, Programu 

Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób 
Stosujących Przemoc w Rodzinie

tak, w budynku znajduje się 
winda, z której mogą 
skorzystać osoby z 

niepełnosprawnością ruchową.

Ponadto informujemy, że powiat nowotarski zapewnia nieodpłatną pomoc 
prawną, mediacje oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W/w pomoc 

świadczona jest w siedzibie PCPR w Nowym Targu bądź za pośrednictwem 
telefonu (w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej)

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czarnym Dunajcu

34-470 Czarny Dunajec ul. 
Kamieniec Dolny 55

pracownicy socjalni w godz. pracy 
Ośrodka 

pon. od 8.00 do 18,00
wt.- pt. od 7.30 do 15.30

psycholog raz w tygodniu (piątek) od 9.00 
do 12.00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Maniowach

34-436 Maniowy,
 ul. Gorczańska 3

tel. 18 27 508 83
kom. 730 859 333
fax. 18 27 50 987

Pracownicy socjalni w godzinach pracy 
Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w 

godz. 7:30 do 15:30

PSYCHOLOG-każdy czwartek  godz. 
13:30 do 17:30

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Poniedziałek od 8:00-10:00

- poradnictwo
- informacja
- wsparcie
- terapia

- pracownicy socjalni

- psycholog

-Instruktor Terapii Uzależnień

ul. 3 Maja 1
34-480 Jabłonka

Punkt Informacji, Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie

ul. 3 Maja 1
34-480 Jabłonka

Krościenko nad 
Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krościenku nad 

Dunajcem

34-450 Krościenko n.D
ul. Rynek 30

Lucyna Jankowska
Renata Waligóra
Katarzyna Klos

pracownicy socjalni 
(w godz. pracy OPS od pn. do pt. od 7.30 

do 15.30)

- poradnictwo
- informacja
- wsparcie

- pomoc finansowa i rzeczowa
- praca socjalna

- pracownicy socjalni
- starszy specjalista ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie

34-460 Szczawnica
ul. Skotnicka 77

barbara.poremba@nowy-
targ.policja.gov.pl

Krzysztof Dolański
Marcin Kurnyta

- interwencja
- poradnictwo 
- informacja

- kierownik ogniwa ds. prewencji
- dzielnicowy

34-450 Krościenko n.D
ul. Rynek 32

dwa czwartki w miesiącu
godz. 11.00 do 14.00

- wparcie psychologiczne
- poradnictwo 
- informacja

Punkt Konsultacyjny Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 
Gminie Krościenko n.D

34-450 Krościenko n.D
ul. Rynek 32

dwa czwartki w miesiącu
godz. 16.00 do 19.00

- poradnictwo
- wsparcie

- terapia uzależnień
- informacja

poniedziałek
8.30-16.30

wt.-pt. 7.30 -15.30

tak dla osób z 
niepełnosprawnościami 

fizycznymi

Punkt Informacji i Wsparcia Dla 
Rodzin

Psycholog Anna Paniak
terapeuta Tadeusz Waradzyn

drugi wtorek miesiąca
od 15.00-18.00

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
13.00-15.00

poradnictwo psychologiczne,
poradnictwo terapeutyczne

psycholog,
terapeuta ds. uzależnień

tak dla osób z 
niepełnosprawnościami 

fizycznymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łapszach Niżnych

34-442 Łapsze Niżne
ul.Jana Pawła II 61

tel.18 2659145
Telefon czynny w godzinach pracy 

Ośrodka

Alina Galica
Monika Kowalczyk

Pracownicy socjalni przyjmują w 
godzinach pracy Ośrodka Pomocy 

Społecznej:
poniedziałek,środa, czwartek,piątek w 

godz.od 7.30 do 15.30, wtorek w godz.od 
8.30 do 16.30.

Specjaliści przyjmują zgodnie z 
harmonogramami  umieszczanymi 

kwartalnie na stronie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łapszach Niżnych i 

tablicach ogłoszeń. Psycholog przyjmuje 
dwa razy w miesiącu (sobota) w godz.od 

8.00 do 16.30.

poradnictwo prawne i rodzinne,  wsparcie, informacja, 
konsultacje, mediacje, praca socjalna

psycholog,
radca prawny, 

mediator,doradztwo rodzinne,
pracownicy socjalni, 
terapeuta uzależnień

Mediator pełni dyżur w siedzibie OPS w Łapszach Niżnych lub istnieje 
możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą Ośrodka,np.w 

szkołach. 
Terapeuta uzależnień pełni dyżur w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. 

Uzależnień w Łapszach Niżnych, ul.Jana Pawła II 20 w każdy piątek w 
godz. od 14.00 do 16.00.

ul. Kościuszki 8
34-400 Nowy Targ

Dyrektor OPS
Agnieszka Zmarzlińska

pon 8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

poradnictwo,
praca socjalna

pracownicy socjalni oraz pozostali 
pracownicy ośrodka

częściowo (architektonicznie 
nie, cyfrowo tak)

- w razie konieczności możliwość zapewnienie wsparcia tłumacza języka migowego z 
instytucji zewnętrznej

- dostęp cyfrowy

Punkt Informacji i Wsparcia dla 
Osób Uwikłanych w Przemoc

ul. Kościuszki 8
34-400 Nowy Targ

zespol_interdyscyplinarny@ops.nowyta
rg.pl

pon 8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

częściowo (architektonicznie 
nie, cyfrowo tak)

- w razie konieczności możliwość zapewnienie wsparcia tłumacza języka migowego z 
instytucji zewnętrznej

-dostęp cyfrowy

Gminny Punkt Informacji i 
Wsparcia dla Osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie w Gminie 

Nowy Targ

34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 
9

182614-100
1826555-87 fax

pracownicy socjalni w godzinach pracy 
GOPS :

poniedziałek od 7.00 do 15.30,
wtorek- czwartek od 7.00 do 15.00,

piątek od 7.00 do 14.30;
psycholog -prawnik 

 wtorek-czwartek lub inne dni termin i 
godziny ustalany za pośrednictwem 

pracownika socjalnego

istnieje możliwość w razie potrzeby kontaktu z tłumaczem języka migowego - Polskiego 
Związku Głuchych Koła Terenowego w Nowym Targu

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

34-452 Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 161

Pracownicy socjalni:  Stanisława 
Gołdyn 

Janina Młynarczyk
Stanisława Janiarczyk

Elżbieta Brzeźny
Kartarzyna Gołdyn

Pracownicy  socjalni w godzinach pracy 
GOPS od poniedziałku do piątku od 8 do 

16

wszystkie osoby potrzebujące pomocy 
mogą uzyskać pomoc zarówno 

doznający przemocy jak i sprawcy 
stosowania przemocy

GOPS jest dostępny - brak 
barier architektonicznych

Do tej pory nie było osób z którymi byłby całkowicie utrudniony kontakt, nie ma specjalistów 
do pracy z osobami głuchymi i słabo słyszącymi

34-452 Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 161

Pracownicy  socjalni w godzinach pracy 
GOPS od poniedziałku do piątku od 8 do 

16

wszystkie osoby potrzebujące pomocy 
mogą uzyskać pomoc zarówno 

doznający przemocy jak i sprawcy 
stosowania przemocy

GOPS jest dostępny - brak 
barier architektonicznych

Do tej pory nie było osób z którymi byłby całkowicie utrudniony kontakt, nie ma specjalistów 
do pracy z osobami głuchymi i słabo słyszącymi

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

34-452 Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 160

wszystkie osoby potrzebujące pomocy 
mogą uzyskać pomoc zarówno 

doznający przemocy jak i sprawcy 
stosowania przemocy

Jest dostępny - brak barier 
architektonicznych

Do tej pory nie było osób z którymi byłby całkowicie utrudniony kontakt, nie ma specjalistów 
do pracy z osobami głuchymi i słabo słyszącymi

Centrum Wsparcia i Rozwoju 
Rodziny dla osób w kryzysie

34-451 Tylmanowa 
Os. Kozielce

wszystkie osoby mogą skorzystać z 
pomocy specjalistów

Placówka nie jest dostosowana 
do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( bariery 
architektoniczne )

Gminny ośrodek Pomocy 
społecznej w Rabie Wyżnej

182671231
185065255

gopsrw@ns.onet.pl
info@gopsrw.pl

pomocspołeczna@gopsrw.pl

poniedziałek-piątek
07.45-15.45

Punkt Wsparcia i Informacji dla 
Osób Dotkniętych Przemocą w 

Rodzinie

182671231
185065255
789173392

gopsrw@ns.onet.pl
info@gopsrw.pl

zirabawyzna@gmail.com

radca prawny: 3-ci wtorek wtorek 
miesiąca /15.00-17.00/

psycholog: 2-gi wtorek miesiąca /14.00-
17.00/

terapeuta uzależnień: wtorek /14.00-
17.00/

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 
2

182680482
182679868

poniedziałek od 8,00 do 17,00
wtorek, środa, czwartek od 8,00 do 16,00

piątek od 8,00 do 15,00

placówka jest dostępna dla również osób niepełnosprawnych fizycznie 
/dysponuje windą/.

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie przy OPS

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 
2

poniedziałek od 8,00 do 17,
wtorek, środa, czwartek od 8,00 do 16,00

w piątek od 8,00 do 15,00

psycholog, terapeuta, pracownicy 
socjalni

placówka jest dostępna również dla osób niepełnosprawnych fizycznie 
/dysponuje windą/

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie

telefon czynny w godzinach pracy GOPS 
18 26 88 582 wew. 71,74,75/fax 18 26 

88 582 wew. 71, kom. 518 350 413

pracownicy socjalni: mgr Ewa 
Cholewa,mgr Agnieszka Gromczak, 

mgr Ewelina Żądło, mgr Ewelina Sarba

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Spytkowicach

telefon czynny w godzinach pracy GOPS 
18 26 88 582 wew. 71,74,75/fax 18 26 

88 582 wew. 71, kom. 518 350 413

pracownicy socjalni: mgr Ewa 
Cholewa,mgr Agnieszka Gromczak, 

mgr Ewelina Żądło, mgr Ewelina Sarba

pomoc socjalna, wsparcie materialne, informacja, poradnictwo 
socjalne

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary

533 772 439 całodobowy
18 26 123 29 w godzinach pracy GOPS

fax 18 26 123 28

Pracownicy socjalni GOPS w godzinach 
pracy ośrodka tj. Poniedziałek 8.00-
17.00, wtorek - czwartek 8.00-16.00, 

piątek 8.00-15.00

Dwa punkty konsultacyjno informacyjne, 
w których przyjmuje dwóch psychologów 
oraz instruktor terapii uzależnień środa 

10.15-14.15, wtorek 12.00-14.00

Dwóch psychologów, instruktor terapii 
uzależnień, pracownicy socjalni.

GOPS i Punkty Konsultacyjne 
nie są dostosowane do osób 

niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się telefonicznie i za pomocą dróg komunikacji 
elektronicznej. Dotychczas nie było potrzeby udzielenia wsparcie dla osób głuchych i 

słabosłyszących. Osoby z niepełnosprawnościami są również obsługiwane osobiście w 
miejscu zamieszkania na zgłoszenie przez wskazane formy komunikacji lub zgłoszenie przez 

członków rodziny lub sąsiadów.

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

poradnictwo, 
wsparcie, 
informacja

Tut. Ośrodek posiada 
zapewniony podjazd dla osób 

niepełnosprawnych oraz 
miejsca parkingowe natomiast 

nie posiada windy

W ramach pomocy z rodziną może zostać udzielona pomoc 
psychologiczna, prawna, socjalna, wsparcie informacyjne, a także pomoc w 

formie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci dotkniętych przemocą w 
rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Mieście i Gminie 

Szczawnica.

ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

poradnictwo, 
wsparcie, 

informacja, 
interwencja, grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie

pracownik socjalny,
asystent rodziny,

członek Miejskiej Komisji Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych,

policjant,
pedagog, kurator, pielęgniarka 
środowiskowa, strażnik miejski

Tut. Ośrodek posiada 
zapewniony podjazd dla osób 

niepełnosprawnych oraz 
miejsca parkingowe natomiast 

nie posiada windy

W ramach pomocy z rodziną może zostać udzielona pomoc 
psychologiczna, prawna, socjalna, wsparcie informacyjne dot. m. in. 
możliwości udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, a także pomoc w formie grupy 
socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Olkuszu

32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 
21

32 643-39-41 Telefon 
całodobowy/interwencyjny: 662-972-298

pcprolkusz@wp.pl
pik@pcpr.olkusz.pl

Marta Statuch Zastępca Dyrektora-
Kierownik Punktu Interwencji 

Kryzysowej i Poradnictwa 
Specjalistycznego.

Aleksandra Łacinowska-psycholog

Od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy: poniedziałek 7:00-16:30, wtorek-

piątek 7:00-15:00

Poradnictwo specjalistyczne,
wsparcie,
informacja

1. Zastępca Dyrektora-Kierownik Punktu 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa 

Specjalistycznego
2. Psycholog

1. Od grudnia 2021 r. został uruchomiony w budynku system pętli indukcyjnych skierowany 
do osób  słabosłyszących.

2. Zamontowane są plany tyflograficzne w całym budynku z  wmontowanym systemem 
dźwiękowym.

3. Na drzwiach w budynku zamontowane są tabliczki tyflograficzne.
4. Parking z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Winda.
6. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami z wmontowanym systemem samootwierania 
drzwi.

8. Możliwość skorzystania z tłumacza migowego.
9. Możliwość skorzystania z porady i wsparcia telefonicznie lub za pośrednictwem skype.

10. Strona internetowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



131 olkuski -

Tak Tak brak uwag

132 olkuski Bolesław Olkuski

32-329 Bolesław ul. Główna 46 tel./fax 32 64-24-034 gops@gminaboleslaw.pl Pracownik socjalny tak tak Tablice Braila -

32-329 Bolesław ul. Główna 46 32 60-00-126 gops@gminaboleslaw.pl tak tak Tablice Braila -

32-329 Bolesław ul. Główna 46 gops@gminaboleslaw.pl tak tak Tablice Braila -

32-329 Bolesław ul. Główna 46 gops@gminaboleslaw.pl Sekretarz GKRPA Katarzyna Kurek tak tak Tablice Braila -

32-329 Bolesław ul. Główna 46 tel.575930530 boleslaw@perspektywykids.pl Kierownik Edyta Sadzawicka Psycholog, pedagog, logopeda. nie tak brak -

133 olkuski Bukowno sekretariat@mopsbukowno.pl - Forma pisemna -

134 olkuski Klucze

cus@gmina-klucze.pl tak tak - -

cus@gmina-klucze.pl tak tak - -

135 olkuski Olkusz opsolkusz@poczta.onet.p poradnictwo, wsparcie, informacja, pracownicy socjalni, prawnik,psycholog, tak tak

136 olkuski Trzyciąż Punkt informacyjno konsultacyjny ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż (12) 389 40 01 gops.trzyciaz@interia.pl Łukasz Musiał poradnictwo, informacja, terapia terapeuta uzależnień tak tak brak -

137 olkuski Wolbrom - -

powiat oświęcimski

138 oświęcimski - Kamila Szpyt tak tak Brak -

139 oświęcimski Brzeszcze sekretariat@ops.brzeszcze.pl - terapia, poradnictwo, wsparcie socjalne, interwencja kryzysowa tak tak komunikacja telefoniczna i bezpośrednia, e-mail, epuap, -

140 oświęcimski Chełmek

32-660 Chełmek, ul. Staicha 1 tel/fax 338461339 mops@chelmek.pl Jolanta Radecka Informacja, praca socjalne, wsparcie pracownicy socjalni tak tak -

32-660 Chełmek, ul. Staicha 1 mops@chelmek.pl Joanna Saternus Poradnictwo, wsparcie, informacja, terapia indywidualna nie tak -

32-660 Chełmek ul. Brzozowa 9 swietlica@chelmek.pl Piotr Ziembka świetlica dla dzieci pedagog, wychowawca tak nie - -

141 oświęcimski Kęty

pomoc@gops.kety.pl tak nie -

pomoc@gops.kety.pl poniedziałek, środa - 7:00-18:00, Poradnictwo, wsparcie, konsultacje, informacje. tak nie -

142 oświęcimski Osiek

32-608 Osiek ul. Główna 125 gops@osiek.pl Tak Tak -

32-608 Osiek ul. Główna 125 gops@osiek.pl Anna Koncka -do kontaktu Psycholog Tak Tak -

Stowarzyszenie DOGMA 502 691 995 stowarzyszeniedogma@gmail.com Anna Stolarska Prawnik Tak Tak -

143 oświęcimski Oświęcim  Miasto mops.biuro@oswiecim.biz Tak Nie -

144 oświęcimski Oświęcim Gmina gops@gops.gminaoswiecim.pl Brak uwag

145 oświęcimski Polanka Wielka

33 8488 019 gops@polanka-wielka.pl Wioleta Dutka poradnictwo indywidualne specjalista pracy socjalnej tak tak - -

33 8488 008 gmina@polanka-wielka.pl - poradnictwo indywidualne tak tak - -

146 oświęcimski Przeciszów 338413280 gops@gopsprzeciszow.pl - pracownicy socjalni tak tak brak -

Punkt Interwencji Kryzysowej 
Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olkuszu

32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 
21

32 643-39-41 Telefon 
całodobowy/interwencyjny: 662-972-298

pcprolkusz@wp.pl
pik@pcpr.olkusz.pl

Marta Statuch Zastępca Dyrektora-
Kierownik Punktu Interwencji 

Kryzysowej i Poradnictwa 
Specjalistycznego.

Aleksandra Łacinowska-psycholog

Od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy: poniedziałek 7:00-16:30, wtorek-

piątek 7:00-15:00
Ponadto w Punkcie Interwencji 

Kryzysowej od poniedziałku do piątku 
można skorzystać z porady i wsparcia 

specjalistów:
Prawnik-poniedziałek 15:00-18:00;
Psycholog-czwartek 13:30-15:30

Warsztaty pracy z rodziną/podnoszące 
kompetencje wychowawcze-wtorek 

15:00-18:00

Poradnictwo specjalistyczne,
wsparcie,
informacja

1. Psycholog.
2. Prawnik.

3. Konsultant ds. pracy z rodziną.
4. Psycholog.

5. Zastępca Dyrektora-Kierownik Punktu 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa 

Specjalistycznego.

1. Od grudnia 2021 r. został uruchomiony w budynku system pętli indukcyjnych skierowany 
do osób  słabosłyszących.

2. Zamontowane są plany tyflograficzne w całym budynku z  wmontowanym systemem 
dźwiękowym.

3. Na drzwiach w budynku zamontowane są tabliczki tyflograficzne.
4. Parking z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Winda.
6. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami z wmontowanym systemem samootwierania 
drzwi.

8. Możliwość skorzystania z tłumacza migowego.
9. Możliwość skorzystania z porady i wsparcia telefonicznie lub za pośrednictwem skype.

10. Strona internetowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bolesławiu

Kierownik Anna Kruszak -
Kołodziejczyk

GOPS czynny w godz. 7,00- 15,00 od 
poniedziałku do piątku - pracownicy 

socjalni.

Wsparcie , uruchomienie działań interwencyjnych, poradnictwo, 
edukacja, informowanie, diagnozowanie problemów, pomoc w 

uzyskaniu świadczeń, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.

Punkt Informacyjno -
Konsultacyjny dla Osób 

Uzależnionych i Ofiar Przemocy 
w Rodzinie

Kierownik Anna Kruszak -
Kołodziejczyk

Wtorki w godz. 15,30-18,30; środy - 6 
godzin w miesiącu w godz. 15,30-18,30;
czwartki w godz. 15,00- 18,00; piątki w 

godz. 15,00-18,00;piątki od godz. 15,00- 
19,00- 1x w msc.

Diagnozowanie, uruchomienie procedury interwencyjnej, 
poradnictwo psychologiczne, prawne, psychoterapeutyczne, 

udzielanie pomocy i wsparcia, motywowanie do podjęcia terapii 
odwykowej. Prowadzenie treningu umiejętności rodzicielskich.

Psycholog, psychoterapeuta, specjaliści 
psychoterapii uzależnień, prawnik.

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Gminie Bolesław

tel./fax 32 64-24-034,
32 60-00-126

Przewodniczący Anna Kruszak -
Kołodziejczyk

Codziennie w godz. 7,00- 15,00 od 
poniedziałku do piątku.

Diagnozowanie, uruchomienie procedury 
interwencyjnej,kierowanie do specjalistów, udzielanie pomocy i 

wsparcia, motywowanie do podjęcia terapii odwykowej, 
motywowanie do uczestnictwa w zajęciach korekcyjno - 

edukacyjnych.

Członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 
Gminie Bolesław

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 

Bolesławiu

tel./fax 32 64-24-034,
32 60-00-126

Codziennie w godz. 7,00- 15,00 od 
poniedziałku do piątku.

Diagnozowanie, uruchomienie procedury interwencyjnej, 
kierowanie do PIK dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, udzielanie pomocy i wsparcia, motywowanie do 
podjęcia terapii odwykowej, motywowanie do uczestnictwa w 
zajęciach korekcyjno - edukacyjny, kierowanie na badania w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Specjalista/Pełnomocnik ds. Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom, 

sekretarz GKRPA.

Centrum Rozwoju Dziecka 
PERSPEKTYWY KIDS - 

placówka wsparcia dziennego.

Codziennie w godz.15,00- 19,00 od 
poniedziałku do piątku.

Diagnoza i terapia specjalistyczna dla dzieci i rodziców, zajęcia 
korekcyjno - kompensacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia 

artystyczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, labolatorium 
młodego chemika, robotyka,  grafika komputerowa,  pracownia 

sportów umysłowych. 
Bezpłatny posiłek i dojazd.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

32-332 Bukowno ul.Wojska 
Polskiego 3

tel./fax: 32 6421230
tel.32 6421141

dni robocze od poniedziałku do piątku 
7.00-15.00

poradnictwo prawne,psychologiczne socjalne, pedagogiczne , 
mediacje rodzinne, działalność placówki- Świetlica 

Środowiskowa dla dzieci i młodzieży.

psycholog, prawnik, pedagog, pracownik 
socjalny

TAK ( NIE- jeżeli ten sam specjalista 
pracuje z osobą dotkniętą przemocą)

TAK dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową

Punkt Interwencji Kryzysowej w 
Kluczach

Punkt Interwencji Kryzysowej 
działający przy Centrum Usług 

Społecznych w Kluczach, 
ul. Zawierciańska 16, 

32-310 Klucze

tel: 32/642 84 67 
tel: 32/642 94 01

1.Pracownik Socjalny
2.Psycholog 

3.Prawnik
4.Psychoterapeuta

Każdy czwartek w godzinach 15:30 - 
17:30

Konsultacje,
Wsparcie,

Poradnictwo psychologiczne,
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo socjalne,

Grupa Psychoterapeutyczna dla osób w kryzysie, w tym dla 
osób doświadczających przemocy w rodzinie,

Psychoterapia indywidualna

1.Pracownik Socjalny
2.Psycholog
3.Prawnik

4.Psychoterapeuta

Centrum Usług Społecznych w 
Kluczach

Centrum Usług Społecznych w 
Kluczach, ul. Zawierciańska 16, 

32-310 Klucze

tel: 32/642 84 67 
tel: 32/642 94 01

1.Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
- Joanna Dąbrowska

2.Z-ca Przewodniczącej Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
- Katarzyna Sierka

3.Pracownik Socjalny - Urszula Dudzik

Od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:30 - 15:30

Konsultacje,
Informacje,
Wsparcie,

Poradnictwo socjalne

1.Pracownik Socjalny
2.Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3.Z-ca Przewodniczącej Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

OPS Punkt Informacji, Wsparcia i 
Pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie

Aleja 1000-lecia 15C
32-300 Olkusz

32-641-32-12,
789-422-518

Agnieszka Barczyk, 
Marta Kaczmarczyk

pracownicy socjalni
pon.-wt. 7.00-17.00
śr.-pt.-7.00-15.00

psycholog:
każdy czwartek  15.00-17.00

prawnik:
każdy wtorek 15.00-17.00

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu podzielona  jest na dwie części, do których 
prowadzą dwa odrębne wejścia. 

Wejścia do obydwóch części budynku dostępne są z poziomu chodnika, z których mogą 
skorzystać osoby niepełnosprawne. Budynek posiada własny parking z wydzielonymi 2 
miejscami dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi przed wejściem do budynku. 

Budynek nie jest wyposażony w windę, pochylnię ani platformę dla osób niepełnosprawnych. 
Na parterze znajduje pokój pierwszego kontaktu do obsługi interesantów oraz  toaleta 

przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku niemożności dotarcia 
interesanta do pomieszczeń OPS istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na 
parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Do Budynku OPS Olkusz można 

wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z usługi 
tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia 

takiego spotkania. 
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do: 
    1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona 
może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba 

fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. 
Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Ośrodku. 

Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej 
wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze 

względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje 
wyłącznie osobie uprawnionej.

    2. 2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po 
złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.

pracownicy socjalni (w godz. pracy OPS 
od pn. do pt. od 7.30 do 15.30, terapeuta 

uzależnień każda pierwsza środa 
miesiąca 9.00 do 11.00

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wolbromiu

w strukturach MOPS - Punkt 
Informacyjny dla osób 

doznających przemocy w 
rodzinie

Wolbrom, ul. Skalska 20, 32-340 
Wolbrom

Wolbrom, ul. Skalska 20, 32-340 
Wolbrom

32/ 644 10 75

32/ 644 10 75

sekretariat_mops@interia.pl

ziwolbrom@gmail.com

pracownicy socjalni w godzinach pracy 
MOPS od pn. do pt. od 7:00 do 15:00

-psycholog, czwartek w godz. 15:00-
17:00

-prawnik - wtorek w godz. 8:00-10:00
- pracownik socjalny - czwartek w godz. 

13:00-15:00

poradnictwo, informacja, wsparcie

poradnictwo, informacja, wsparcie

pracownik socjalny

psycholog, prawnik, pracownik socjalny

tak

nie

tak, dotyczy 
niepełnosprawności ruchowych

tak, dotyczy 
niepełnosprawności ruchowych

brak dostępu

brak dostępu

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej

POIK
ul. Dąbrowskiego 139

32-600 Oświęcim

(33 ) 476-01-03 
kom 510-374-573

brak numeru całodobowego

wsparcie@akcja.pl
oik@pcproswiecim.pl

Dni robocze
od 7.00 - 22.00

poradnictwo, wsparcie, edukacja i informacja,  wsparcie 
terapeutyczne;

 konsultacje psychologiczne (indywidualne i grupowe);
 porady prawne;

- konsultacje socjalne
- kosultacjee pedagogiczne

- mediacje
- konsultacje dot. uzależnień

- realizacja programu edukacyjno -korekcyjnego dla sprawców 
przemocy w rodzinie

- zapewnienie całodobowego schronienia  dla kobiet będących 
w ostrym kryzysie

st. specjalista pracy z rodziną, pedagog, 
pracownik socjalny,  Psycholog, prawnik, 

mediator, program eduk - korek. dla 
sprawców przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Brzeszczach

32 - 620 Brzeszcze, 
ul. Mickiewicza 6

tel. 32/21 11 251 
     32/ 70 08 710
fax. 32/21 11 251

pracownicy socjalni: w godzinach pracy 
OPS: pon., wt., czw. od 7.00 do 15.00, śr. 
od 7.00 - 17.00, pt. od 7.00 do 13.00 oraz

poza godzinami pracy OPS w ramach 
dyżuru telefonicznego od pon. do pt. od 

15.00 do 20.00 
psychoterapeuta dla osób 

doświadczających przemocy: wtorki od 
8.00 do 13.00

prawnik: poniedziałki od 16.00 do 17.00
psychoterapeuta dla osób stosujących 

przemoc: 2 godziny tygodniowo, 
realizowane, w godzinach 

dostosowanych do potrzeb klientów w 
przedziale od 8.00 do 18.00

psychoterapeuta udzielający wsparcia 
osobom doświadczającym przemocy,
psychoterapeuta prowadzący program 

psychoterapeutyczny dla osób 
stosujących przemoc, prawnik, 

specjalista pracy socjalnej w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

pracownik socjalny,

Miejski Ośrodek pomocy 
Społecznej w Chełmku

poniedziałek-środa: 
7:30-15:30, czwartek: 7.30-16.00, piatek: 

7.30-15.00

Komunikacja pisemna, poza tym MOPS zapewnia możliwość skorzystania z pomocy, 
tłumacza języka migowego w godzinach pracy Ośrodka

Punkt Informacji, wsparcia i 
pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą  rodzinie w Chełmku. 

tel. 789246521, 338420165
fax.338461339

wtorek: 13:30-15:30
czwartek: 14:00-17:00

psycholog, prawnik, pracownicy socjalni, 
dzielnicowi

Komunikacja pisemna, poza tym MOPS zapewnia możliwość skorzystania z pomocy, 
tłumacza języka migowego w godzinach pracy Ośrodka

Placówka wsparcia dziennego- 
świetlica środowiskowa w 

Chełmku.

tel. 338461025,
fax.brak

poniedziałek-piątek:
7:00-16:30

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kętach - Dział 

Wspierania Rodziny

GOPS w Kętach:                            
  32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 

8,
siedziba Działu Wspierania 

Rodziny
32 -650 Kęty, ul. Sobieskiego 41

33 845 28 70,
33 845 25 51,
513 068 339

Aleksandra Zelek
Monika Skudlarska - Smaza

Beata Hruszka
Roksana Gondko

poniedziałek, środa - 7:00-18:00,
wtorek - 7:00- 20:00,

czwartek, piątek - 7:00-15:00

Poradnictwo, wsparcie, konsultacje, informacje, paca socjalna, 
wsparcie specjalistyczne(psychologiczne, prawne, 

terapeutyczne, grupa wsparcia dla DDA/DDD.

- Kierownik Działu Wspierania 
Rodziny/przewodnicząca ZI,
- specjaliści pracy socjalnej,

- psycholodzy, prawnicy, terapeuci.

W budynku siedziby Działu Wspierania Rodziny zmontowany jest dzwonek 
na wysokości dogodnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostępne są formy komunikacji telefonicznej, onlein, pracownicy na 
wniosek klienta udzielają pomocy i wsparcia w miejscu zamieszkania

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kętach - Punkt 

Informacji Wsparcia i Pomocy dla 
Osób Dotkniętych Przemocą w 

Rodzinie

GOPS w Kętach:                            
  32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 

8,
siedziba Działu Wspierania 

Rodziny
32 -650 Kęty, ul. Sobieskiego 41

33 845 25 51,
513 068 339

Aleksandra Zelek
Monika Skudlarska - Smaza

Beata Hruszka

Kierownik Działu Wspierania 
Rodziny/przewodnicząca ZI,
specjaliści pracy socjalnej,

W budynku siedziby Działu Wspierania Rodziny zmontowany jest dzwonek 
na wysokości dogodnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostępne są formy komunikacji telefonicznej, onlein, pracownicy na 
wniosek klienta udzielają pomocy i wsparcia w miejscu zamieszkania

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Osieku

33 8458 203
577 652 767

Anna Koncka -do kontaktu i 
udzielająca pomocy

w godzinach pracy OPS:
pn 7.00-15.00
wt 7.00-16.00
śr 7.00-15.00

czw 7.00-15.00
pt 7.00-14.00

praca socjalna
wsparcie

informacja
konsultacje

Przewodniczący ZI/ Starszy specjalista 
pracy socjalnej

-Możliwość dojazdu do osoby
-budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, dzwonek)

-indywidualne podejście do klienta
-strona internetowa z z niezbędnymi danymi- w tym teleadresowymi dotyczącymi instytucji 

pomocowych przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Osieku

33 8458 203
577 652 767

każdy czwartek miesiąca od 15.30 do 
20.30

poradnictwo
wsparcie

konsultacje

-Możliwość dojazdu do osoby
-strona internetowa z z niezbędnymi danymi- w tym teleadresowymi dotyczącymi instytucji 

pomocowych przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Punkt przyjęć:
32-608 Osiek ul. Główna 125

pn 8.00-12.00
wt 12.30-16.30
śr 8.00-12.00

czw 8.00-12.00 (mediacje)
pt 12.30-16.30

poradnictwo prawne
mediacje

-Możliwość teleporady
-budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, dzwonek)

-indywidualne podejście do klienta

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim
ul. Jana III Sobieskiego 15B

33/ 844 73 96
33/844 73-97

kom. 795 935 070
faX: 33/ 847 90 02

Joanna Krasoń
Dorota Basta

poniedziałek, środa, czwartek: 07.00 - 
15.00

wtorek: 07.00 - 17.00
piątek: 07.00 - 13.00

*świadczenie specjalistycznego wsparcia,
*konsultacje, porady, rozmowy wspierające

*pracownik socjalny: wtorek od godz. 
17.00 - 19.00

*prawnik: od godz. 18.00 -19.00

*konsultant ds. uzależnienia od alkoholu: 
wtorek od godz. 16.00 - 19.00

Forma komunikacji:
*telefoniczna, elektroniczna

*tablica tyflograficzna dla osób niedowidzących i słabowidzących
*dzwonek przy schodach siedziby Ośrodka,

*możliwość wejścia na teren Ośrodka z psem asystującym

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

ul. Beskidzka 100
32-600 Oświęcim

33/846 64 21
33/846 64 22
33/846 64 27

fax:33/846 64 32

P. Anna Chojnacka- Przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego,

P. Agata Klimas,
P. Joanna Pawela,

P. Agnieszka Szul- pracownicy socjalni

pracownicy socjalni w godzinach pracy 
GOPS od poniedziałku do piątku w 
godz.7:00-15:00, w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca od 7:00 do 17:00

Prowadzone jest poradnictwo, rozmowy wspierające, 
prewencyjne. W ramach działań edukacyjnych, informacyjnych 

dystrybuowane są ulotki, broszury, plakaty. Na stronie 
internetowej GOPS zamieszczane są informacje związane z 

tematyką przemocy.
W ramach grup roboczych specjaliści współpracują ze sobą, 

podejmują działania zgodnie z indywidualnym planem pomocy 
dla danej rodziny, monitorują środowiska objęte procedurą 

Niebieskiej Karty.

Udzielana jest bezpłatna pomoc 
prawnika, psychologa, pedagoga, 

pracowników socjalnych.

Ze wskazanych form 
pomocy/poradnictwa może skorzystać 
osoba stosująca przemoc w rodzinie.

Z pomocy mogą skorzystać 
również osoby 

niepełnosprawne.

Kontakt werbalny z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wykorzystanie form komunikacji 
takich jak pismo, komputer.

Komunikacja alternatywna w formie druków, ulotek, dostępność strony internetowej.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Polance Wielkiej

32-607 Polanka Wielka 
ul. Kasztanowa 5

w godz. pracy GOPS 
poniedziałek, wtorek 7.00-15.00

środa 7.00.-16.00
czwartek 7.000-15.00

piątek 7.00-14.00

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny działający przy 
GKRPA w Polance Wielkiej

32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 61

każda środa w godzinach 16.00-18.00 - 
psycholog

raz w miesiącu 16.00-18.00 - dyżury 
pedagoga, pracownika socjalnego, 

pielęgniarki, dzielnicowego

psycholog, pedagog, pracownik socjalny, 
pielęgniarka, dzielnicowy

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przeciszów

32-641 Przeciszów
ul. Długa 6

poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:00- 16:00
środa 7:00-15:00

czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00- 14:00

poradnictwo socjalnej, informowanie o instytucjach 
udzielających pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy



147 oświęcimski Zator 33 841 22 17 ops@zatorops.pl Pracownicy socjalni OPS Zator psycholog, pracownicy socjalni Tak Tak Kontakt mailowy -

powiat proszowicki

148 proszowicki - ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice pcpr@pcpr.proszowice.pl - tak tak - -

149 proszowicki Koniusza

Koniusza 55, 32-104 Koniusza 12 386-90-32 gops@koniusza.pl 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku informacje, wsparcie Starszy specjalista pracy socjalnej tak tak Telefoniczna, pisemna, przy współpracy z opiekunem osoby niepełnosprawnej. -

Punkt Konsultacyjny Koniusza 55, 32-104 Koniusza 12 386-90-32 gops@koniusza.pl informacje, wsparcie pracownik socjalny tak tak Telefoniczna, pisemna, przy współpracy z opiekunem osoby niepełnosprawnej. -

150 proszowicki Koszyce

gops@koszyce.gmina.pl - - poradnictwo/konsultacje - - - - -

gops@koszyce.gmina.pl - każda środa w godz. 11.00-13.00 poradnictwo socjalne - - - - -

151 proszowicki Nowe Brzesko kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl - poradnictwo, informacja, wsparcie socjalne tak tak Forma pisemna. -

152 proszowicki Pałecznica

gops@palecznica.pl - tak nie - -

gops@palecznica.pl - 07.30- 15.30 Pn- Pt - pracownik socjalny tak nie -

153 proszowicki Proszowice

12 386 22 12 mgops@proszowice.pl Anna Puchalska poradnictwo, wsparcie , informacje psycholog, prawnik, pracownik socjalny Tak Tak Brak -

12 386 10 05 um@proszowice.pl Aneta Chmielnicka-Bogacz terapia uzależnień Tak Tak Brak -

154 proszowicki Radziemice 12-385-62-44 m.piatek@radziemice.gmina.pl poradnictwo, wsparcie, informacje pracownik socjalny tak tak forma pisemna -

powiat suski

155 suski - nr tel. 338742101 fax 338744031 pcpr.zik@gmail.com całodobowo psycholog, specjaliści pracy z rodziną Tak Tak Brak -

156 suski Budzów

34-211 Budzów 443 - gops@budzow.pl Renata Paryła informacja, wsparcie, praca socjalna - tak tak

34-211 Budzów 443 - gops@budzow.pl wtorki i czwartki od 8.00 do 10.00 informacja, wsparcie, praca socjalna - tak tak

157 suski Bystra-Sidzina 34-235 Bystra Podhalańska 467 bystra-sidzina.gops@pro.onet.pl praca socjalna tak tak -

158 suski Jordanów Miasto

182691717 alicja.mentel@jordanow.pl poradnictwo, wsparcie tak - - -

biuro@stdom.pl Paweł Jaworski wtorki 15.30-17.30 poradnictwo, wsparcie tak tak - zadanie zlecone-dotacja

biuro@stdom.pl Paweł Jaworski wtorki 12.30-15.30 psychoterapeuta tak tak - zadanie zlecone-dotacja

182575573 mops@jordanow.pl pracownicy socjalni, asystent rodziny poniedziałek-piątek     7.30-15.30 praca socjalna, poradnictwo, wsparcie pracownicy socjalni, asystent rodziny tak - - -

Komisariat Policji 478328300 całodobowo podejmowanie interwencji, poradnictwo, wsparcie dzielnicowi tak tak - -

Szkoła Podstawowa 182675531 szkola@spjordanow.pl pon-piątek 8.00-14.00 pomoc psychologiczno- pedagogiczna pedagog szkolny, członek ZI - tak - -

Szkoła Podstawowa 182675690 szkola@spjordanow.pl pon-piątek 8.00-14.00 pomoc psychologiczno- pedagogiczna pedagog szkolny, członek ZI - tak - -

182674785 poradniajordanow@wp.pl Joanna Czyszczoń pon-piatek 7.30-15.30 pomoc psychologiczno- pedagogiczna - tak - -

182675514 zskjordanow@iap.pl pedagog szkolny pon-piatek 8.00-14.00 pomoc pedagogiczna pedagog szkolny, członek ZI - - - -

182675556 danuta.pindel@vp.pl Danuta Pindel pon-piątek 9.00-15.00 pomoc psychologiczno- pedagogiczna - - - -

159 suski Jordanów Gmina gops@gopsjordanow.pl Katarzyna Świder poradnictwo, praca socjalna. pracownicy socjalni. Tak Nie - -

160 suski Maków Podhalański mops@makow-podhalanski.pl pracownicy socjalni, psycholog, prawnik tak komunikacja za pomocą pisma - -

161 suski Stryszawa gops2@stryszawa.pl Krystyna Kisielewska poradnictwo, wsparcie, informacja pracownicy socjalni TAK TAK brak barier architektonicznych

162 suski Sucha Beskidzka

33 8749557 mops@sucha-beskidzka.pl pracownicy socjalni tak tak -

33 8749557 mops@sucha-beskidzka.pl tak tak -

163 suski Zawoja 34-222 Zawoja 1580 info@gops-zawoja.pl - - - - - - - -

164 suski Zembrzyce 34-210 Zembrzyce 540 gops@gopszembrzyce.pl - psycholog, pracownicy socjalni tak tak - -

powiat tarnowski

165 tarnowski

-

pcpr@powiat.tarnow.pl - psycholog, pracownik socjalny, pedagog tak tak

- -

-

pcpr.poik@powiat.tarnow.pl - nie tak

- -

-
ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów kmp@tarnow.policja.gov.pl - całodobowo prewencja, pomoc, wsparcie, interwencja - tak tak

- -

165 tarnowski Ciężkowice gops@ciezkowice.pl Beata Mucha poradnictwo,wsparcie,informacja,interwencja psycholog tak tak forma pisania,język migowy brak

166 tarnowski Gromnik

ul. Krynicka 3, 33-180 Gromnik gopsgromnik@poczta.onet.pl Anna Lehrfeld poradnictwo, pomoc socjalna, informacja pracownicy socjalni tak tak komunikacja na piśmie -

ul. Krynicka 3, 33-180 Gromnik gopsgromnik@poczta.onet.pl Anna Lehrfeld poradnictwo prawne, praca socjalna, informacja prawnik, pracownicy socjalni nie tak komunikacja na piśmie -

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Zatorze

Ul. Leszka Palimaki 2, 32-640 
Zator

Pracownicy socjalni (w godz. pracy OPS) 
poniedziałek od 7.30- 15.30,

wtorek od 7.30-17.00,
środa  od 7.30-15.30,

czwartek od 7.30  15.30
piątek od 7.30-14.00, psycholog (w każdą 

środę tygodnia) po wcześniejszym 
ustaleniu telefonicznym wizyty.

poradnictwo specjalistyczne, wsparcie,
informacja

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Proszowicach -  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w strukturach PCPR

12 386 29 60,
517 847 661, 

604 931 160 - całodobowy

psycholog - I czwartek miesiąca 8:00 - 
15:00,

pedagog - I poniedziałek miesiąca 17:00 - 
18:00

pracownik socjalny PCPR - godziny pracy 
PCPR (pn.-pt.7.30-15:30)

grupa wsparcia dla osób doznających 
przemocy

grupa wsparcia dla młodzieży
warsztaty edukacyjne dla rodziców

warsztaty edukacyjno - rozwojowe dla 
dzieci i młodzieży

poradnictwo, 
warsztaty,

grupa wsparcia

psycholog
pedagog

pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Koniuszy

Małgorzata Maj-Starszy specjalista 
pracy socjalnej

Małgorzata Maj-pracownik socjalny
Małgorzata Grabowska- pracownik 

socjalny
Magdalena Socha- pracownik socjalny

w każdy wtorek 13.00-15.00
w każdy czwartek 14.00-16.00

Miejski i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Koszycach

ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-
130 Koszyce

41 3514048  wew. 117
lub 663869558

od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do 
piątku

Punkt Informacyjno - 
Konsultacyjny dla osób 

dotkniętych przemocą działający 
przy MiGOPS

ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-
130 Koszyce

41 3514048 wew. 206
lub 663869558

Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

ul. Krakowska 44, 
32 - 120 Nowe Brzesko

(12) 385 26 55 - w godz. 7.30 - 15.30 od 
pn. do pt.

w godz. pracy OPS, tj. 7.30-15.30 od pn. 
do pt.

pracownicy socjalni,
asystent rodziny

Punkt Informacji,
Wsparcia i Pomocy

dla Osób
Dotkniętych
Przemocą w

Rodzinie

ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica

tel. 41/3848234
608 644 673

- psycholog 2 godziny
1x w miesiącu
po uzgodnieniu
telefonicznym

- prawnik 2 godziny
1x w miesiącu po

uzgodnieniu
telefonicznym 

- pracownik socjalny
07.30- 15.30 Pn- Pt

Poradnictwo:
psycholog, prawnik,
pracownik socjalny

- psycholog
- prawnik

- pracownik socjalny

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Pałecznicy

ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica

tel. 41/3848234
608 644 673

Poradnictwo:
pracownik socjalny

Poradnictwo:
pracownik socjalny

- pomocniczo
psycholog w ramach
Punktu Informacji i
Wsparcia dla osób
uzależnionych i ich

rodzin

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

32-100 Proszowice
ul. 3 Maja 72

poniedziałek - czwartek 7,30 do 15,30
piątek 7,30 do 15,00

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

32-100 Proszowice
ul. 3 Maja 72

wtorek od 14,00 do 19,00
czwartek od 15,00 do 19,00

terapeuta ds. uzależnień, 
psychoterapeuta

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej- Punkt konsultacyjny

Radziemice 74, 32-107 
Radziemice

Marzena Piątek
Katarzyna Trafiał

OPS-7.30-15.30
punkt konsultacyjny - 12.00-15.00 każdy 

pierwszy czwartek miesiaca

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie- Zespół Interwencji 

Kryzysowej

ul. Mickiewicza 31, 34- 200 
Sucha Beskidzka

Katarzyna Mirocha, Katarzyna 
Mikołajczyk Beata Pochłopień,Justyna 
Dyrcz- Siuta, Agnieszka Janikowska

poradnictwo rodzinne, mediacyjne,pedagogiczne, 
psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Budzowie

7.00 -15.00
poniedziałek, środa, czwartek, piątek

8.00-16.00
wtorek

Podczas dotychczasowej praktyki GOPS w Budzowie nie miał w/wym. przypadków. Jeżeli 
zaistniałaby potrzeba komunikacji z osobą niedosłyszącą bądź głuchą komunikacja 

odbywałaby się w formie pisemnej.

Mieszkańcy Gminy Budzów w ramach corocznie zawieranej umowy 
pomiędzy Powiatem Suskim a Gminą Budzów mają możliwość skorzystania 
z bezpłatnych usług specjalistów w Zespole Interwencji Kryzysowej PCPR 

Sucha Beskidzka nr telefonu 
33 874 21 01

Punkt Informacyjno - 
Konsultacyjny dla Ofiar 
Przmeocy w Budzowie

Renata Paryła
Elżbieta Bachowska

Podczas dotychczasowej praktyki GOPS w Budzowie nie miał w/wym. przypadków. Jeżeli 
zaistniałaby potrzeba komunikacji z osobą niedosłyszącą bądź głuchą komunikacja 

odbywałaby się w formie pisemnej.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Ofiar Przmemocy w Budzowie 
działa przy GOPS w Budzowie.Czas dostępności telefonu  518 869 499 w 

godzinach urzędowania OPS tj. od 7.00 -15.00
poniedziałek, środa, czwartek, piątek

8.00-16.00 -wtorek

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bystrej 
Podhalańskiej, Punkt 

Informacyjno - Konsultacyjny

całodobowy numer - 536 788 970oraz 
numer ops 18 26 81 576

Jadwiga Siepak
Beata Migas

Agnieszka Trybuła

wtorek od godz. 8.00 do 10.00 czwartek. 
od godz.11.00 do 13.00

poradnictwo indywidualne głownie socjalne oraz informacyjne 
na temat instytucji w których można skorzystać ze wsparcia 

specjalistycznego. Udzielanie informacji na temat działającego 
punktu konsultacyjnego oraz świetlicy prowadzonej przez ops.

na chwilę obecna nie dysponujemy żadnymi formami komunikacji z tego typu osobami, 
natomiast robiono rozeznanie w tym temacie i są podejmowane kroki przez tutejsza 

instytucje w kierunku zakupienia pętli indukcyjnej

Zespół Interdyscyplinarny 
w Jordanowie

ul. Rynek 1
34-240 Jordanów

Przewodniczący ZI 
Alicja Mentel-Wanicura

pon. 7.30-16.30
wt-czw. 7.30-15.30
piątek 7.30-14.30

członkowie ZI udzielają pomocy wg 
potrzeb: Przewodniczący, psycholog, 

pedagog

Stowarzyszenie Trzeźwości 
"DOM"

ul. Banacha 1, 
34-240 Jordanów

182674774
504161754

terapeuta, specjalista w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie Trzeźwości 
"DOM"

ul. Banacha 1, 
34-240 Jordanów

182674774
504161754

pomoc psychoterapeutyczna osobom uzależnionym i 
współuzależnionym

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

ul. 3 Maja 2, 
34-240 Jordanów

ul. Rynek 10, 
34-240 Jordanów

rzecznik@sucha-
beskidzka.policja.gov.pl

Krzysztof Błachut- komendant, 
dzielnicowi

ul. Kolejowa 7,
34-240 Jordanów

pedagog szkolny - Iwona Kolaniak -
członek ZI

ul. Konopnickiej 2,
34-240 Jordanów

pedagog szkolny - Barbara Kowalcze 
członek ZI

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna

ul. Banacha 1, 
34-240 Jordanów

dyrektor, pedagodzy psycholog, członek 
ZI

Zespół Szkół im. Hugona 
Kołłątaja

ul. Kolejowa 9,
34-240 Jordanów

Miejskie Przedszkole w 
Jordanowie

ul. Konopnickiej 6
34-240 Jordanów

dyrektor, pedagodzy psycholog, członek 
ZI

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Jordanów ul. Bł. Ks. P. 
Dańkowskiego 10, 34-240 

Jordanów.

tel- 18 26 75 369
fax- 18 26 75 368

tel. całodobowy - 603592264

pon.-7.30-15.30
wt.-7.30-15-30
śr.-7.30-16-30

czw.-7.30-15-30
pt.-7.30-14-30

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Makowie 

Podhalańskim

ul. Rynek 11, 34 - 220 Maków 
Podhalański

33 877 15 54 w godzinach pracy MOPS 
- poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

Marek Świstek
Grażyna Wróbel

Pracownicy socjalni w godzinach pracy 
OPS tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7.15 - 15.15. Psycholog, w 
każdy wtorek od godziny 13.15-15.15. 

Prawnik - po wcześniejszym 
telefonicznym ustaleniu terminu

poradnictwo, informacja, edukacja, wsparcie, konsultacje, praca 
socjalna

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie w Gminie 
Stryszawa

34-205 Stryszawa
Stryszawa 18

tel. 33 8764882
fax 33 8726457

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00

środa-piątek 7.30-15.30

jak dotąd w punkcie nie było potrzeby obsługiwania osób 
niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

Joanna Stokłosa
Monika Skawińska

w godzinach pracy MOPS: poniedziałek-
piątek

od 7:30 do 15:30
czwartek od 9:00 do 17:00

poradnictwo
informacja
wsparcie

pomoc socjalna

zapewniona komunikacja dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumaczenia migowego - 
pracownik socjalny posługuje się językiem migowym

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

Joanna Stokłosa
Monika Skawińska

pracownicy socjalni: czwartek od 16:15 
do 17:00

psycholog: druga środa miesiąca od 
10:30 do 11:30 oraz ostatni czwartek 

miesiąca od 15:15 do 16:15

poradnictwo
informacja 
wsparcie

konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych

pracownicy socjalni
psycholog

zapewniona komunikacja dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumaczenia migowego - 
pracownik socjalny posługuje się językiem migowym

GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Telefon:(33) 877-50-49 czynny w 
godzinach pracy GOPS,

Fax.:033 877-50-49

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zembrzycach, 

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie

Tel.: 33 874 64 00, 797 439 137
fax (33) 874 64 00

pracownicy socjalni w godzinach pracy 
OPS, od pon.do pt w godz. od 7:00 do 
15:00), psycholog w każdy pierwszy  
wtorek miesiąca od 14:00 do 17:00, 
dodatkowo psycholog przyjmuje w 
ramach projektu w pozostałe wtorki 

miesiąca w godzinach od 14:00 do 18:00

informacje, poradnictwo, wsparcie emocjonalne, konsultacje, 
pomoc psychologiczna

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Tarnowie

ul. Urszulańska 19, 33-100 
Tarnów

tel. 14 621 56 83  fax. 14 688 91 22 w 
godz. pracy urzędu 7.30-15.30

psycholog pon. 8.00-11.30, czw. 8.00-
11.30, pt. 8.00-11.00, śr.-pt. 7.30-15.30 
pracownik socjalny/pedagog w godz. 

pracy urzędu 7.30-15.30

poradnictwo specjalistyczne tj. psychologiczne, soocjalne, 
pedagogiczne, wsparcie, infromacja

Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Wojniczu

ul. Jagiellońska 17, 32-830 
Wojnicz

infolinia czynna całodobowo 512 259 
253, 14 650 13 92

pomoc psychologiczna, terapeutyczna, 
prawna, socjalna

poradnictwo socjalne, prawne, terapia, wsparcie, w 
uzasadnionej sytuacji schronienie, interwencja

psycholog, specjalista ds. pracy z 
rodziną, pracownik socjalny, pedagog, 

socjoterapeuta mediator, prawnik

Komenda Miejska Policji w 
Tarnowie

całodobowo tel. 47 831 29 00, 14 628 29 
00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ciężkowicach,
Gminna Komisja Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych

Ciężkowice
ul. Tysiąclecia 19

33-190 Ciężkowice

14 6285848
14 6285825

pracownicy socjalni:  poniedziałek od 
godz. 7.00 do 17.00, wtorek, środa, 

czwartek, piątek od godz. 7.00 do 15.00
psycholog:

w drugą i czwartą środę miesiąca od 
godz. 14.00 do 18.00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gromniku

tel. 14 6514230 czynny w godzinach 
pracy GOPS i Punktu

w dni robocze od poniedziałku do piątku 
od 7.30 do 15.30

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy Dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie

tel. 14 6514230 czynny w godzinach 
pracy GOPS i Punktu

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w 
godz. 16.00 - 18.00 oraz każda środa od 

godz. 10.00 do 12.00



167 tarnowski Lisia Góra

gops@lisiagora.pl poradnictwo, wsparcie, informacja pracownicy socjalni TAK TAK -

gops@lisiagora.pl poradnictwo, wsparcie, informacja pracownicy socjalni, psycholog TAK TAK -

(0-14)6784678 wew.134 m.kocol@lisiagora.pl Małgorzata Kocoł śr. 7:30-15:30 poradnictwo, wsparcie, informacja terapeuta ds. uzależnień TAK TAK -

781839946 - Małgorzata Kocoł, Ewa Bysiek pon. 15:45-18:00 terapeuta ds. uzależnień TAK TAK -

(0-14)6883327, 48 571356913 - - pon, cz, pt 8:00-12:00 poradnictwo prawne i obywatelskie adwokat TAK TAK -

Grupa Wsparcia "POKORA" 507245063 - Cecylia Małecka sobota 18:00-20:00 instruktor terapii uzależnień TAK TAK -

- dzielnicowi TAK TAK -

Placówka Wsparcia Dziennego (0-14) 6786699 - Magdalena Gądek wychowawcy NIE NIE do placówki nie uczęszczają osoby z niepełnosprawnościami -

gops@lisiagora.pl poradnictwo, wsparcie, informacja pracownicy socjalni, psycholog TAK TAK -

168 tarnowski Pleśna

146798330 - -  wg potrzeb w uzgodnionym terminie  poradnictwo prawne  prawnik tak tak  brak barier komunikacyjnych (pomieszczenia na parterze) -

33-171 Pleśna; Pleśna 240 146292822 - - poradnictwo, wsparcie członkowie komisji  tak tak -

Zespół Interdyscyplinarny 33-171 Pleśna; Pleśna 240 146292852 - - poradnictwo, wsparcie  tak tak -

169 tarnowski Radłów

33-130 Radłów, ul. Brzeska 9 ops.radlow@op.pl - wsparcie, poradnictwo, informacja, praca socjalna, pracownicy socjalni tak tak -

33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7 146782044 sekretariat@gminaradlow.pl - wsparcie, poradnictwo, informacja tak -

14 6883327, 571356913 slawomir.augustyn@powiat.tarnow.pl - poradnictwo, informacja, wsparcie radca prawny tak tak

33-130 Radłów, ul. Brzeska 9 533727323 pwd@amos.org.pl - pedagog, psycholog, socjoterapeuta tak tak -

170 tarnowski Ryglice

33-160 Ryglice ul.ks. J.  Wyrwy 2 146443162 sekretaria.gops@ryglice.pl Anna Mikrut pn-pt 7.30-15.30 poradnictwo, wsparcie pracownicy socjalni tak tak -

33-160 Ryglice ul.ks. J.  Wyrwy 2 146443162 sekretaria.gops@ryglice.pl Anna Mikrut poradnictwo, wsparcie psycholog, pracownik socjalny, terapeuta tak tak -

171 tarnowski gops@rzepiennik.pl - poradnictwo, informacja psycholog tak tak - -

172 tarnowski Skrzyszów

33-156 Skrzyszów 642 14 688 70 17 gops@skrzyszow.pl poradnictwo, informacja, wsparcie socjalne Tak Tak -

33-156 Skrzyszów 642 14 688 70 17 gops@skrzyszow.pl poradnictwo, informacja, wsparcie socjalne Tak Tak -

173 tarnowski Szerzyny

38-246 Szerzyny 518 gops@szerzyny.pl informacja, poradnictwo socjalne, rodzinne pracownicy socjalni tak tak podjazd dla osób niepełnosprawnych -

38-246 Szerzyny 518 606171266 (brak nr całodobowego) gops@szerzyny.pl poradnictwo, wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne pracownicy socjalni, psycholog, prawnik tak tak podjazd dla osób niepełnosprawnych -

174 tarnowski Tarnów Gmina

33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 gops@gmina.tarnow.pl praca socjalna, poradnictwo, pomoc finansowa, pracownicy socjalni tak tak -

Stowarzyszenie Nowa Szansa 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 146880152 hpinas@gmina.tarnow.pl Halina Pinas, Jacek Bocoń czwartek od 15.00 do 18.30 działacze trzeźwościowi tak nie nie -

Punkt Konsultacyjny 33-100 Tarnów 146880152 gops@gmina.tarnow.pl Halina Pinas, Dawid Mikosiński tak tak nie -

175 tarnowski Tuchów slowik.ops@op.pl Marek Słowik tak tak -

176 tarnowski Wierzchosławice 14 631 90 29 gops@wierzchoslawice.pl Kinga Sroka poradnictwo, wsparcie psycholog, prawnik nie tak - -

177 tarnowski Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 146418150  (w godzinach pracy GOPS) gops@wietrzychowice.pl pracownicy socjalni poradnictwo socjalne - tak tak

178 tarnowski Wojnicz

32-830 Wojnicz ul. Krzywa 16 www.przemoc@gops.wojnicz.pl interwencja, poradnictwo, wsparcie, informacja tak tak pętla indukcyjna -

32-830 Wojnicz ul. Krzywa 16 14 6790030 www.przemoc@gops.wojnicz.pl - środa od 15.30 do 17.30 tak tak pętla indukcyjna -

179 tarnowski Zakliczyn 14 665 22 75 gops@zakliczyn.pl Iwona Mikulska - poradnictwo,informacja tak tak -

180 tarnowski Żabno

33-240 Żabno,ul. Św. Jana 3a ops@zabno.pl Ewa Kwaśniak 7.30-15.00 wsparcie, informacja pracownicy socjalni tak nie -

33-240 Żabno,ul. Św. Jana 3a ops@zabno.pl Ewa Kwaśniak 16.30-19.30 porady prawne, wsparcie psychologiczne, udzielanie informacji psycholog, prawnik, pracownik socjalny nie mogą korzystać tak nie

Tarnów Miasto

181 m. Tarnów M. Tarnów

Dyrektor TOIKiWOP - Dorota Bogusz Całodobowo tak Kontakt mailowy -

cus@cus.tarnow.pl Dyrektor CUS - Dorota Krakowska Pracownik socjalny, psycholog, prawnik. tak tak Kontakt mailowy, telefoniczny, za pomocą tradycyjnej poczty. -

- - nie tak Kontakt telefoniczny -

powiat tatrzański

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lisiej Górze

Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 
Lisia Góra, pok.12 a

(0-14)6784568- w godzinach pracy 
ośrodka, 666 666 576- w godzinach 

pracy Ośrodka

Urszula Zając Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej 

Górze

pon: 8:00-17:00, wt-czw. 7:30-15:30, 
piątek 7:30-14:30

metoda mimiczno-gestykulacyjna, forma pisemna, porozumiewanie się za pomocą 
wiadomości SMS

Punkt Konsultacyjny w Lisiej 
Górze

Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 
Lisia Góra, 33-140 Lisia Góra

(0-14) 6784568- w godzinach pracy 
ośrodka

666 666 576- w godzinach pracy 
Ośrodka

Urszula Zając- Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej 

Górze

pon:16:00-17:00, śr. 13:30-15:30, 
piątek:8:00-10:00 

psycholog 2 razy w miesiącu w 
wyznaczonych terminach

metoda mimiczno-gestykulacyjna, forma pisemna, porozumiewanie się za pomocą 
wiadomości SMS

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i 

Uzależnień

Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 
Lisia Góra

metoda mimiczno-gestykulacyjna, forma pisemna, porozumiewanie się za pomocą 
wiadomości SMS

Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych i Ich Rodzin  w 

Lisiej Górze

Lisia Góra, ul. mjr. H. 
Sucharskiego 3,a, 33-140 Lisia 

Góra, pok.9

poradnictwo, wsparcie, informacja, rozmowa motywująca, 
profilaktyka

metoda mimiczno-gestykulacyjna, forma pisemna, porozumiewanie się za pomocą 
wiadomości SMS

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej dla mieszkańców 

powiatu tarnowskiego 
prowadzony przez 

Stowarzyszenie Sursum Corda

Lisia Góra, ul. W. Witosa 4, 33-
140 Lisia Góra

metoda mimiczno-gestykulacyjna, forma pisemna, porozumiewanie się za pomocą 
wiadomości SMS

Lisia Góra, ul. mjr. H. 
Sucharskiego 3 A, 33-140 Lisia 
Góra (miejsce spotkań piwnice 

Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Lisiej Górze)

Grupa Wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, 
współuzależnionych, poradnictwo i wsparcie

metoda mimiczno-gestykulacyjna, forma pisemna, porozumiewanie się za pomocą 
wiadomości SMS

Komisariat Policji Tarnów 
Centrum-Punkt Przyjęć 

Dzielnicowych w Lisiej Górze

Lisia Góra, ul. W. Witosa 4, 33-
140 Lisia Góra

604 473-420
604-473-376

dzielnicowy Zbigniew Cudak
dzielnicowy Daniel Barnaś

poniedziałek 15:00-17:00
piątek 10:00-12:00

informacja, działania prewencyjne, profilaktyczne, zapewnienie 
bezpieczeństwa na terenie gminy, ściganie sprawców 

przestępstw i wykroczeń

metoda mimiczno-gestykulacyjna, forma pisemna, porozumiewanie się za pomocą 
wiadomości SMS

Stare Żukowice 132, 33-151 
Nowa Jastrząbka

od poniedziałku do piątku w godzinach od 
13:00 do 17:00

pomoc w odrabianiu zadań domowych, działania profilaktyczne, 
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Zespół Interdyscyplinarny  do 
Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Lisiej 
Górze

Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 
Lisia Góra, pok.12 a

(0-14) 6784568- w godzinach pracy 
ośrodka

666 666 576- w godzinach pracy 
ośrodka

Urszula Zając- Przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego do 

Spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Lisiej Górze

3x w tygodniu tj. poniedziałek 16:00-
17:00, środa 13:30-15:30, piątek 8:00-

10:00

metoda mimiczno-gestykulacyjna, forma pisemna, porozumiewanie się za pomocą 
wiadomości SMS

Punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej

33-171 Pleśna obok budynku 
Szkoły Podstawowej Pleśna 228

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

w godzinach pracy Urzędu Gminy
pon 7,30 do 16,00

wt-czw. 7,30 do 15.30
pt 7,30 do 15,00

 brak barier komunikacyjnych (pomieszczenia na parterze) w razie potrzeby spotkania będą 
przeprowadzane w pomieszczeniach z pętlą indukcyjną lub w obecności specjalistów

w godzinach pracy Urzędu Gminy
pon 7,30 do 16,00

wt-czw. 7,30 do 15.30
pt 7,30 do 15,00

pracownicy socjalni, psycholog, pedagog, 
policjant, pielęgniarka środowiskowa, 
radca prawny - specjaliści udzielają 
porad i pomocy po wcześniejszym 

ustaleniu terminu wizyty bądź rozmowy

 w razie potrzeby spotkania będą przeprowadzanie w pomieszczeniach z pętlą indukcyjną lub 
w obecności specjalistów

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

146782003
504591296

w godzinach pracy MGOPS, pracownicy 
socjalni od poniedziałku do piątku od 7.30 

do 15.30.

usługa tłumacza migowego w razie potrzeb, brak barier architektonicznych-winda, strona 
internetowa dostosowana do potrzeb osób słabowidzących

Gminna Komisja ds Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego 
pon. 7.30 do 17.00, wt.-czw. 7.30 do 

15.30, piątek 7.30 do 14.00. - 
pełnomocnik ds Realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Psycholog w 
każdy drugi wtorek miesiąca od 16.00 do 

18.00, terapeuta uzależnień w każdy 
drugi wtorek miesiąca od 16.00 do. 18.00.

pełnomocnik ds Realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, psycholog, 

terapeuta uzależnień.

nie dla osób z 
niepełnosprawnościami 

ruchowymi

strona internetowa dostosowana do potrzeb osób słabowidzących, kontakt telefoniczny dla 
osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej mieszczący się w 
Miejskim Centrum Kultury

33-130 Radłów pl. Tadeusza 
Kościuszki 4

radca prawny w każdy czwartek miesiąca 
od 11.00 do 15.00 i w każdy piątek 

miesiąca od 8.00 do 12.00.

brak barier architektonicznych-winda, strona internetowa dostosowana do potrzeb osób 
słabowidzących

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działający w Miejskim Centrum Kultury 
w Radłowie jest koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, 

poradyprawne.powiat.tarnow.pl

Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego

od poniedziałku do piątku od 11.00 do 
17.00

poradnictwo, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia 
socjoterapeutyczne, działania na rzecz dzieci i ich rodziców 

zagrożonych przemocą

usługa tłumacza migowego w razie potrzeb, brak barier architektonicznych-winda, strona 
internetowa dostosowana do potrzeb osób słabowidzących, zatrudnienie pedagoga 

specjalnego do opieki osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ryglicach

Można skorzystać z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za 
pomocą poczty elektronicznej.

Punkt Konsultacyjny przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Ryglicach

psycholog wt
pracownik socjalny pn-pt 7.30-15.30

terapeuta pn 9.00-11.00

Można skorzystać z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za 
pomocą poczty elektronicznej.

Rzepiennik 
Strzyżewski

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 
400

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 
400

146535519, 
146535520

-pracownicy socjalni w godzinach pracy 
Ośrodka 7.30-15.30

-psycholog - 2 godziny w każdą pierwszą 
środę miesiąca godz. 8.00-10.00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Skrzyszowie

Ewa Siedlik - kierownik GOPS
Katarzyna Korfini - Przewodnicząca 

Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pracownicy socjalni w godzinach pracy 
GOPS, tj. poniedziałek 9.00-17.00

wtorek - piątek od 7.30-15.30

pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, 
asystent rodziny, wychowawcy w 
Placówce Wsparcia Dziennego

W celu usprawnienia komunikacji z osobami niepełnosprawnymi w roku 
2022 zaplanowano zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zakup lupy 

powiększającej.
Placówka posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Punkt Informacji, Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie

Ewa Siedlik - kierownik GOPS
Paulina Sysło - pracownik socjalny

Psycholog pierwszy i trzeci piątek 
miesiąca w godzinach 15.15 do 17.15
Radca prawny w każdą drugą środę 
miesiąca w godzinach 9.00 - 11.00

psycholog, radca prawny, pracownik 
socjalny

W celu usprawnienia komunikacji z osobami niepełnosprawnymi w roku 
2022 zaplanowano zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zakup lupy 

powiększającej.
Placówka posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szerzynach 

tel 146920120
fax 146920230

(w godz. urzędowania Ośrodka)

Anna Wójcik- Dyrektor GOPS, 
pracownicy socjalni

pracownicy socjalni poniedziałek 7:30 do 
17:00

wtorek- czwartek 7:30 do 15:30
piątek 7:30 do 14:00

Punkt Informacji, Wsparcia i 
Pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie

Anna Wójcik- Dyrektor GOPS, 
pracownicy socjalni

pracownicy socjalni poniedziałek 7:30 do 
17:00

wtorek- czwartek 7:30 do 15:30
piątek 7:30 do 14:00

psycholog - po wcześniejszym umówieniu 
terminu (w okresie pandemii w formie 

teleporady)
prawnik - po wcześniejszym umówieniu 

terminu

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnowie

146880152, 146880153, 146880150 - 
brak telefonu całodobowego,

fax 146880156

Halina Pinas, Celina Zaranek,  Klaudia 
Webert, Jadwiga Jarosz-Szafraniec, 

Anna Augustyn, Elżbieta Ziaja, 
Wiesława Budzik, Ewa Gawełczyk, 

Beata Witkowska

poniedziałek od 8.30 do 16.30, od wtorku 
do piątku od 7.30 do 15.30

- porozumiewanie się z osobami słabo słyszącymi i głuchymi na podstawie pisemnej - pytanie 
i odpowiedź na miejscu

grupa AA dla osób nadużywających alkoholu utrzymujących 
abstynencję i dla kobiet i dla mężczyzn

wtorek od 9.00 do 12.00
czwartek od 9.00 do 13.00

pomoc w pisaniu pism procesowych, alimentacyjnych, 
wystąpienia o prawną opiekę nad dziećmi, 

poradnictwo, terapia indywidualna, wsparcie, dla dorosłych

prawnik
psycholog

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tuchowie

ul. Jana Pawła II 4
33-170 Tuchów

14 6525489,
14 6510169,

fax 146525109

- od poniedziałku do piątku od 7.30 do 
15.30- pracownicy socjalni,

mediator po ustaleniu terminu,
- każda środa miesiąca od 9.00 do 15.00 

konsultant prawny

- poradnictwo,
- praca socjalna,
- pomoc prawna,

- mediacje

- konsultant prawny,
- pracownik socjalny,

- mediator

- dostosowanie architektoniczne budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (podjazd plus winda)
- 1 osoba w U.M. posiada II stopień języka migowego

Punkt Wsparcia i Pomocy dla 
Osób Dotkniętych Przemocą w 

Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wierzchosławicach, 

Wierzchosławice 550, 33-122 
Wierzchosławice

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w 
godzinach od 16.00 do 18.00 oraz ostatni 

wtorek miesiąca od godziny 15.30 do 
17.30

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej Wietrzychowice

pracownicy socjalni w godzinach pracy 
ośrodka.

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30

czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

Formy komunikacji: pisemna, usta, telefoniczna, mailowa.
Dla osób głuchoniemych zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza migowego po 

uprzednim powiadomieniu minimum 3 dni wcześniej.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w budynku 
Urzędu Gminy. Przy bocznym wejściu prowadzącym do GOPS  znajduje 

się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielone miejsce 
parkingowe.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

14 6790030

całodobowy 786 133 566

Beata Pasierbek
Gabriela Wantuch

w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 
15.30

starszy pracownik socjalny, koordynator 
GKRPA w Wojniczu

Punkt Konsultacyjny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie

porady prawne, konsultacje z terapeutą uzależnień, pomoc 
psychologiczna, wsparcie pracownika socjalnego, informacja, 

interwencja

prawnik, terapeuta leczenia uzależnień, 
psycholog, starszy pracownik socjalny

Gminy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zakliczynie

ul. J. Malczewskiego 15
32-840 Zakliczyn

w godzinach pracy GOPS w godzinach 
od 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku

W punkcie konsultacyjnym:
radca prawny - 2x w miesiącu (środa) 
16:00-19:00, terapeuta 3x w miesiacu 
(piątek) 16:00-18:00 i 1x w miesiacu 
(piątek)15:00-19:00, pedagog 1x w 

miesiącu (wtorek) 13:00-15:00, pracownik 
socjalny 1x w miesiącu (poniedziałek) 
15:00-16:00, psycholog 2 x w miesiącu 
(wtorek) 16:00-18:30, 1 x w miesiącu 

(sobota) 8:00-12:00, Interwent, psycholog 
1 x w miesiącu (wtorek) 16:15-18:15, 1 x 
w miesiącu (środa) 16:00-19:00, 1 x w 

miesiacu (sobota) 8:00-13:00

psycholog, pracownik socjalny,pedagog, 
prawnik

podjazd dla osób na wózku inwalidzkim, dostosowanie strony internetowej dla osób słabo 
widzących i niewidomych. w planie na ten rok zakup pętla indukcyjna

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Żabnie

tel.0 14 645-64-33
fax 0 14 645 64 33

mogą skorzystać z informacji nie ze 
wsparcia

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny

505 439 950
brak numeru całodobowego

dyżur psychologa-II i IV czwartek m-ca w godz. 16.30- 19.30
dyżur prawnik- I i III wtorek m-ca 16.30-18.30

pracownik socjalny- I czwartek m-ca 15.30-17.30

Tarnowski Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocy

33- 101 Tarnów, 
ul. Szarych Szeregów 1

500 523 077;
(14)655 66 59;

(14)655 36 36 (wszystkie całodobowo)

oiktarnow@op.pl;
toikiwop@oik.tarnow.pl

Zgodnie z potrzebami wsparcie, poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne, socjalne, prawne.

Starszy specjalista pracy socjalnej, 
pracownik socjalny, psycholog, pedagog, 

prawnik, specjalista pracy z rodziną.

Tak- podjazd dla wózka 
inwalidzkiego, przystosowana 

łazienka i pokój dla osoby 
niepełnosprawnej.

Centrum Usług Społecznych w 
Tarnowie

33- 100 Tarnów, 
Al. M. B. Fatimskiej 9

(14)688 20 78, 
(14)688 20 79, 
(14)688 20 77 

czynne od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.30 - 15.30

Pracownicy socjalni, psycholog w 
godzinach działania Centrum, prawnik: I i 

III wtorek miesiąca 8.00-12.00

Poradnictwo, wsparcie, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, 
praca socjalna, interwencja kryzysowa.

Okręgowy Ośrodek Pomocy 
Pokrzywdzonych Przestępstwem 

przy Fundacji im. H.J. 
Tarnowskiego

33- 100 Tarnów, 
ul. Krakowska 13 

(III piętro)

519820707, czynny: poniedziałek 9.00 - 
16.00, wtorek 9.00 - 16.00, 

środa 13.00-20.00, czwartek 10.00-
17.00, piątek 9.00-16.00, 

sobota 8.00-13.00

poniedziałek 9.00 - 16.00, wtorek 9.00 - 
16.00, 

środa 13.00 - 20.00, czwartek 10.00 - 
17.00, piątek 9.00 - 16.00, 

sobota 8.00 - 13.00

Pomoc prawna, pomoc psychologiczna, psychiatra, wsparcie 
finansowe, pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub 

schronienia i inne.

Pracownik pierwszego kontaktu, 
psycholog, prawnik, psychiatra.



182 tatrzański - 18 20 644 54 oik.zakopane@op.pl - tak nie strona internetowa jest dostosowana dla osób słabowidzących -

183 tatrzański Biały Dunajec 0182079512 gops@bialydunajec.com.pl Eliza Wysocka poradnictwo - - - - -

184 tatrzański Punkt konsultacyjny 18 20 771 10 Anna Turza poradnictwo, wsparcie, informacje, grupa wsparcia tak internetowy kontakt z tłumaczem -

185 tatrzański Kościelisko gops@gminakoscielisko.pl Ewa Piczura poradnictwo, informację, wsparcie tak - -

186 tatrzański Poronin (18) 20 740-05 ops.poronin@pro.onet.pl - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, terapia tak -

187 tatrzański Zakopane

18 20 147 33 sekretariat@mopszakopane.pl - socjalna, wsparcie, informacje, Pracownicy socjalni, asystenci rodziny tak tak forma pisemna -

18 20 147 33 sekretariat@mopszakopane.pl - psychologiczne, informacyjne, wsparcie Psycholog, inspektor tak tak forma pisemna -

18 20 623 65 gkrpa@zakopane.eu - wsparcie, informacja, poradnictwo specjalistyczne prawnik, psycholog, terapeuta tak tak forma pisemna

powiat wadowicki

188 wadowicki - sekretariat@oikradocza.pl Barbara Warchał tak tak -

189 wadowicki Andrychów

ops@um.andrychow.eu poradnictwo indywidualne tak tak poczta elektroniczna,  wiadomości tekstowe -

033 875 44 02 poradnia@pppandrychow.pl Krystyna Rajs 8:00-15:00 poniedziałek - piątek psycholodzy, pedagodzy, logopedzi nie nie pętla indukcyjna,filmik informacyjny na stronie internetowej -

033 875 24 29 profilaktyka@opsandrychow.pl Marta Kajzer tak tak poczta elektroniczna,  wiadomości tekstowe -

(033) 877 28 62 watraandrychow@gmail.com Jolanta Kosek terapeuta uzależnień tak nie NIE -

516 846 380 swiatlo-nadzieja@op.pl Jan Jopek terapeuta uzależnień tak nie NIE -

190 wadowicki Brzeźnica

gops@brzeznica.pl - poradnictwo, informacja pracownicy socjalni, Tak Brak -

(33) 823-23-83 wew. 42 gkrp@brzeznica.pl poradnictwo, wsparcie, informacja Tak Brak -

191 wadowicki biuro@mgopskalwariaz.com.pl Ewa Karelus tak tak brak -

192 wadowicki Lanckorona

gops.lan@op.pl - tak tak brak -

33 876 34 38 sekretariat@lanckorona.pl - wsparcie psychologiczne, poradnictwo psycholog kliniczny tak tak brak -

193 wadowicki Mucharz 34-106 Mucharz 226 33 876 16 12 gops@mucharz.pl - tak nie - -

194 wadowicki

33 8791 715 pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl - poradnictwo, wsparcie, informacja pracownicy socjalni tak tak strona internetowa, mail, pisemnie -

33 8791 715 pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl - wtorek od 12.00 do 19.00 konsultacje psychologiczno-terapeutyczne psycholog tak nie - -

195 wadowicki Stryszów

34-146 Stryszów 557 1. 33 8797 150, 511 650 854 pomocspoleczna@gopsstryszow.pl - 1. pon- pt 7.30-15.30 1. poradnictwo, wsparcie 1. pracownik socjalny tak nie - -

2.  Punkt Konsultacyjny 2. 33 8797 150, 511 650 854 pomocspoleczna@gopsstryszow.pl - tak nie - -

3. Urząd Gminy w Stryszowie 3.34-146 Stryszów 149 3. 668 013 273 3. brak - 3. poradnictwo, informacje 3. Dzielnicowy Gminy Stryszów tak nie - -

196 wadowicki Tomice - poradnictwo, wsparcie, konsultacje tak nie - -

197 wadowicki Wadowice

mops@wadowice.pl tak tak -

Centrum Profilaktyki Społecznej 692 781 928 cpswadowice@gmail.com Dorota Oboza tak tak przekazywanie wiadomości tekstowych za pomocą kartki papieru, SMS, MMS, e-mail -

ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice 33 873 33 21 klub@victoria.org.pl Zbigniew Nogala tak tak przekazywanie wiadomości tekstowych za pomocą kartki papieru, SMS, MMS, e-mail -

Tatrzański Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocyw Rodzinie

ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 
Zakopane

pracownik socjalny od pn-sb 8-20; 
psycholog wt, czw, pt, sb 8-20; pedagog 

pn 8-16, śr 8-20; prawnik wt 15-17; 
opiekun nocny pn-ndz 20-8.

poradnictwo, terapia, wsparcie, schronienie, grupy wsparcia dla 
rodziców i pedagogów, zajęcia pedagogiczne dla dzieci, pomoc 

socjalna, prawna,

psycholog, pedagog, pracownik socjalny, 
prawnik

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 
Przemocą działającego przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Białym Dunajcu

ul. Jana Pawła II 312, 34-425 
Biały Dunajec

od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30-15.30

Bukowina 
Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska ul. 
Długa 144

ops.bukowinatatrzanska@wp.pl
ops_bukowinatatrzanska@wp.pl

pracownik socjalny
w każdy wtorek 5 razy w miesiącu 14:00-

15:30
psycholog każdą środę 4 razy w miesiącu 

14:15-15:40
terapeuta uzależnienia w każdy czwartek 

4 razy w miesiącu 7:30-10:30

pracownik socjalny
psycholog

terapeuta uzależnienia

ze wskazanych form pomocy może 
skorzystać osoba stosująca przemoc 

w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kościelisku

ul.Nędzy-Kubińca 101, 34-511 
Kościelisko

tel.18-20-23-400
pon. 9-17

wt.,śr.,pią. 8-16
czw. 8-17.30

pon. 9-17
wt.,śr.,pią. 8-16

dodatkowo
czw. 8-17.30

pracownik socjalny, psycholog 8-10 
wtorek

tylko z niepełnosprawnościami 
fizycznymi (bez osób głuchych 

i słabosłyszących )

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Poroninie

ul. Piłsudskiego 15, 34-520 
Poronin

poniedziałek- piątek w godzinach 7:30-
15:30

psycholog- czwartek w godzinach od 
13:30 do 15:30,

prawnik- dwa razy w tygodniu 1 godzina 
w terminach zależnych od potrzeb 

klientów,
terapeuta- według potrzeb klientów,

pracownik socjalny w godzinach pracy 
OPS Poronin od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30- 15:30

OPS w Poroninie nie ma 
udogodnień dla osób z 

niepełnosprawnościami. 
Pomoc i wsparcie dla 

niepełnosprawnych osób w 
razie potrzeby może być 

udzielane w miejscu 
zamieszkania osób z 
niepełnosprawnością.

Komunikacja telefoniczna i e-mailowa. Dla osób głuchych i słabo słyszących komunikacja 
pisemna. w razie potrzeby będzie poszukiwany tłumacz języka migowego.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

ul. Jagiellońska 7
34-500 Zakopane

Pracownicy socjalni
pn - pt. 8.00 - 15.00

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Punkt Konsultacyjny dla osób i 
rodzin uwikłanych w Przemoc

ul. Jagiellońska 7
34-500 Zakopane

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin 
Uwikłanych w Przemoc w Rodzinie

pn. 11.30 - 16.00
wt. czw. 11.30 - 15.30

pt. 11.30 - 15.00
Psycholog

śr. 12.00 - 16.00
Pt. 12.00 - 16.00

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

ul. Słoneczna 3
34-500 Zakopane

Prawnik, czwartki 14.40 - 19.40
Psycholog wtorek i środa do 15.40 do 

17.40
Psycholog w Punkcie dla Osób w 

Kryzysie piątek 15.00 - 19.00
Instruktor Terapii Uzależnień sobota 

10.00 - 12.00
Telefon zaufania

codziennie od 18.00 do 22.00

W okresie od 15 kwietnia 2020 r. do odwołania stanu epidemii nie będą 
odbywać się dyżury wszystkich Punktów Konsultacyjnych, porady prawne, 

dyżury Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz inne ustalone spotkania

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Radoczy

Radocza, ul.Dworska 9A 34-100 
Tomice

33 873 10 01 od pon. do pt. 8:00-20:00; 
573355975 dostępny poza godzinami, 

dotyczy tymczasowego schronienia

Psycholog, pedagog pon-pt w godz. 8:00-
20:00; Tymczasowe schronienie 

całodobowo, prawnik we wtorki od 14:00-
16:00

Pomoc psychologiczna, poradnictwo pedagogiczne, 
poradnictwo prawne, zapewnienie schronienia, współpraca 

interdyscyplinarna

Psycholog, pedagog, prawnik, specjalista 
do spraw przeciwdziałania przemocy

Osoby głuche i słabo słyszące, mogą skorzystać  z tłumacza migowego refundowanego ze 
środków PFRON

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Andrychowie

34-120 Andrychów, ul. 
Starowiejska 22b

tel/fax:
033 875 33 00 

tel: 
033 843 77 77

Ewa Białczyk-Czechowska
Renata Wronka

pracownicy socjalni, pedagog, psycholog
7:00-15:00 (poniedziałek, wtorek, środa, 

piątek) 
7:00-17:00 (czwartek)

pedagog, psycholog, pracownik, 
konsultant prawny

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Andrychowie

ul. Metalowców 10
34-120 Andrychów

diagnoza, 
terapia, 

poradnictwo
terapia rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Andrychowie - dział profilaktyki 

środowiskowej

ul. Metalowców 10
34-120 Andrychów

7:00-15:00 
od poniedziałku do piątku

 
10:00-18:00 świetlica

świetlica środowiskowa, 
socjoterapia dla dzieci, pomoc grupowa i indywidualne,

profilaktyka

pedagodzy, 
socjoterapeuta

psycholog dziecięcy

Andrychowskie Stowarzyszenie 
Trzeźwości Klub Integracji 

Społecznej "Watra

ul. Metalowców 10 
34-120 Andrychów

7:00-11:00 poniedziałek- piątek punkt 
pierwszego kontaktu

Punkt pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i ich rodzin
terapia dla osób uzależnionych  lub współuzależnionych

Andrychowskie Stowarzyszenie 
Odnowy Psychicznej i Fizycznej 

Klub Integracji Społecznej  
Światło-Nadzieja

ul. 1 Maja 4
(budynek Hali sportowej I piętro)

34-120 Andrychów,

14:30 co drugi wtorek  
od 14:00 środy i piątki

konsultacje indywidualne 
terapia grupowa dla osób uzależnionych lub 

współuzależnionych"

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

34-114 Brzeźnica ul. ks. 
Eugeniusza Łudzika 1

(33) 823-23-83 wew. 32, 33 lub 34
tel. kom. 798-801-305

pon., wt., czw. - 7.30-15.30
śr. - 7.30-17.00
pt. - 7.30-14.00

Jest dostępna dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową 

(winda, podjazd)

Punkt Konsultacyjny działający 
przy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

34-114 Brzeźnica ul. ks. 
Eugeniusza Łudzika 1

1. Alicja Bugiel
2. Edyta Babska

1. Każdy piątek 15.30-19.00, pierwsza i 
trzecia środa miesiąca 15.00-18.30

2. pon.-wt. - 7.30-12.30; śr.-czw. - 7.30-
15.00

1. Psycholog
2. Terapeuta uzależnień

Jest dostępna dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową 

(winda, podjazd)

Kalwaria 
Zebrzydowska

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska

33 8765166
33 8764765

fax 338764765
506809063

telefonu całodobowego brak

- pracownicy socjalni w godz. pracy 
MGOPS tj. poniedziałek, środa, czwartek 

i piątek w godz. od 7:30 do 15:30
wtorek w godz. od 7:30 do 18:00

- psychoterapeuta cztery razy w miesiącu 
tj. wtorki od 10:00 do 17:30

- prawnik jeden raz w miesiącu tj. 
środa(po wcześniejszym uzgodnieniu)
- psycholog każdy piątek miesiąca w 

godzinach od 9:00 do 15:00

- poradnictwo
- wsparcie

- informacja

- prawnik
- psycholog

- psychoterapeuta
- pracownicy socjalni

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

ul.3 Maja 11
34 - 143 Lanckorona

33 876 35 91
33 876 36 99

506 929 657- całodobowy

pracownicy socjalni w godz. pracy OPS, 
poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek- piątek 

7.30 - 15.30, zarówno mailowo jak i 
telefonicznie

wsparcie,
informacja, poradnictwo 

i inne formy pomocy wynikające z pracy socjalnej

specjalista pracy socjalnej, pracownik 
socjalny

Punkt Konsultacyjno - 
Informacyjny

ul. 3 Maja 11
34 - 143 Lanckorona

pracownicy socjalni ustalają termin 
konsultacji z psychologiem (godzina i 
data porady), psycholog dostępny w 

wybrane czwartki, w godz. 9.00-13.00
i piątki w godz. 15.15 - 18.15

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mucharzu

w godzinach pracy GOPS:
w poniedziałki, środy i czwartki 7-15; we 

wtorki 7-17, w piatki 7-13

konsultacje psychologiczne
praca socjalna, poradnictwo

psycholog
pracownik socjalny

Spytkowice k. 
Wadowic

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Spytkowicach

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 
12

w godzinach pracy ośrodka:
poniedziałek, wtorek i czwartek od 7.30 

do 15.30,
środa od 7.30-17.00,

piątek od 7.30 do 14.00

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 

Spytkowicach

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 
12

1. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Stryszowie,

2.Punkt Konsultacyjny- 34-146 
Stryszów 553

W 2 i 4 poniedziałek miesiąca od godziny 
15.00-18.00- psycholog

b) terapeuta-  każdy wtorek od 19-20.00

2. a)wsparcie
    b) terapia

2. a) psycholog
   b) terapeuta

każda środa  9-12.00
pierwsza sobota miesiąca od 11.00-14.00

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tomicach, 
Punkt konsultacyjny ds. 

Przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla 
osób uzależnionych od alkoholu 

oraz członków ich rodzin,  
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Radoczy,

GOPS w Tomicach,   
ul. Wadowicka 43, 
34-100 Wadowice,

 Punkt Konsultacyjny ds. 
przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla 
osób uzależnionych od alkoholu 

oraz członków ich rodzin 
ul. Wadowicka 43. 
34-100 Wadowice,

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Radoczy,

ul. Dworska 9,
34-100 Radocza

GOPS Tomice, (0-33) 82 32 647,  515 
139 565,

OIK Radocza (0-33)876 14 66

przemoc@gopstomice.pl
sekretariat@oikradocza.pl

pracownicy socjalni
poniedziałek-piątek

07-15:00

GOPS- pracownik socjalny, OIK- 
psycholog, pedagog, interwent

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wadowicach

ul. E. i K. Wojtyłów 4,
34-100 Wadowice

33 823-28-18
fax 33 823-28-18

Kamila Zawisza- kierownik MOPS,
Jadiwga Grygiel- przewodnicząca ZI

poniedziałek- od 7.00 do 17.00,
wtorek - piątek od 7.00-15.00 - pomoc 

świadczona przez prac. socjalnych,
oraz w poniedziałek od 9.00 do 17.00, 

czwartek od 12.00-16.00 i piątek od 11.00 
do 15.00 można skorzystać z 
indywidualnych konsultacji z 

psychologiem dyżurującym w Punkcie 
Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób 

Dotkniętych Przemocą w Rodzinie"" 

- udzielanie informacji na temat mechanizmu działania 
przemocy, 

- wsparcie pracownika socjalnego,
- praca socjalna 

- pomoc w załatwianiu schronienia
- realizacja procedury Niebieskiej Karty

- współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się problemem 
przemocy

- konsultacje indywidualne z psychologiem

- pracownicy socjalni
- specjaliści pracy socjalnej

- psycholog

przekazywanie wiadomości tekstowych za pomocą kartki papieru, SMS, MMS, e-mail, 
możliwość skorzystania z pomocy w tłumaczeniu ze strony najbliższych członków rodziny 

osoby niesłyszącej, sporadycznie możliwość  skorzystania z usługi tłumacza języka 
migowego z Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie

ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 
Wadowice - wejście od tyłu 

budynku MOPS

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek 
w godzinach od 16.00 do 20.00 oraz 

Środa w godzinach od 8.00 do 12.00  
konsultacje i interwencje w terenie po 

ustaleniu telefonicznym - nr. tel. 692 781 
928

w sytuacjach trudnych pomagamy poza 
wyznaczonymi godzinami dyżurów - nr. 

tel. 692 781 928"

pomoc pedagogiczna- porady, konsultacje, edukacja 
wychowawcza, praca z rodziną, prowadzenie grup 

psychoedukacyjnych o charakterze rozwojowym i korekcyjnym 
dla dzieci i młodzieży

pomoc psychologiczna- porady, konsultacje, diagnoza 
psychologiczna, psychoedukacja, pomoc w kontakcie 

indywidualnym, praca z rodziną
pomoc specjalisty d/s narkomanii - porady, konsultacje, 

diagnoza problemowa w zakresie uzależnienia, motywowanie 
do terapii, psychoedukacja

pomoc w kontakcie indywidualnym, praca z rodzina, 
prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla osób zagrożonych 

uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych
pomoc doradcy rodzinnego - porady i konsultacje w zakresie 

problemów wychowawczych i rodzinnych, trening umiejętności 
rodzicielskich, prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla 

rodziców
pomoc konsultanta ds. prawnych - porady, konsultacje, 

edukacja w zakresie prawa

 psycholog
 pedagog

Wadowickie Stowarzyszenie 
Integracji Społecznej Klub 
Abstynentów "VICTORIA"

od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 20.00

oraz sobota i niedziela w godzinach od 
16.00 do 19.00"

przeprowadzanie interwencji (I kontakt) i działań motywujących 
do podjęcia leczenia w stosunku do osób uzależnionych i 
nadmiernie pijących prowadzona w miejscach szczególnie 

często odwiedzanych przez te osoby
- prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję osób 

uzależnionych profilaktyka trzeciego stopnia oraz działania na 
rzecz członków rodzin wspierających osoby uzależnione

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu udzielanie rodzinom w których 

występują problemy alkoholowe pomocy psychoterapeutycznej i 
prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą domową w 

tym prowadzenie punktu konsultacyjnego

- psycholog
- psychoterapeuta, instruktor terapii 

uzależnień
- specjalista pracy socjalnej(specjalizacja 

II  stopnia)
- osoby przeszkolone 

(zaświadczenia,certyfikaty) - pomoc w 
uzależnieniach profilaktyka w gminie



197 wadowicki Wadowice

sekretariat@zzozwadowice.pl - specjalista terapii uzależnień" tak tak przekazywanie wiadomości tekstowych za pomocą kartki papieru, SMS, MMS, e-mail -

ul. Sadowa 1, 34-100 Wadowice 33 823 57 17 dsmwadow@poczta.fm siostra Ewelina Półchłopek placówka całodobowa - psycholog nie nie nie -

Sąd Rejonowy w Wadowicach 33 870 70 34 kuratorzy.rodzinni@wadowice.sr.gov.pl Alicja Wróbel tak tak usługa tłumacza języka migowego online i kontakt za pomocą komunikatora Skype -

33 872 92 00 komendant@wadowice.policja.gov.pl młodszy inspektor Arkadiusz Śniadek pomoc całodobowa tak tak -

198 wadowicki Wieprz 33 8755415 gopswieprz@poczta.onet.pl Maria Wróbel tak tak nie posiadamy -

powiat wielicki

199 wielicki - oik@pcpr-wieliczka.pl - tak wszystkie po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania -

200 wielicki Biskupice Trąbki 340, 32-020 Wieliczka /12/250-65/11 gops.biskupice@poczta.onet.pl - poradnictwo Tak NIE - -

201 wielicki Gdów sekretariat@gops.gdow.pl Małgorzata Cebula- Jamka tak tak

202 wielicki Kłaj 12 284-15-66 gops@klaj.pl Bogdan Czyż Tak - - -

203 wielicki Niepołomice przemoc@niepolomice.eu Jarek Gawin - prawnik , psycholog - -

204 wielicki Wieliczka 12-278-21-40 wewn. 103 tak tak -

Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Wadowicach, 
Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Karmelicka 5, 34-100 
Wadowice

33 872 12 00
33 872 13 67

R. Muranowicz
E. Stępień

poniedziałek - wtorek w godzinach od 
15.00 do 21.00 oraz piątek w godzinach 

od 6.30 do 13.30

- świadczenia z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu
- konsultacje i poradnictwo w sytuacjach problemowych

- działalność profilaktyczna

Dom Samotnej Matki 
Zgromadzenia Sióstr Albertynek

pomoc dla kobiet  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
spowodowanej m.in. zjawiskiem przemocy w rodzinie

ul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 
Wadowice

pracownicy Obsługi Biurowej Zespołu 
Kuratorskiego przyjmują w godzinach 

pracy Sądu Rejonowego w Wadowicach : 
poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 

do 15.30

poradnictwo i konsultacje w sprawie wykonywania orzeczeń w 
sprawach rodzinnych i nieletnich

- Kierownik Zespołu Kuratorskiego
- Kuratorzy zawodowi

Komenda Powiatowa Policji w 
Wadowicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
37,

34-100 Wadowice

- interwencje w miejscu zamieszkania
- zakładanie i prowadzenie procedury Niebieskiej karty

- monitoring dzielnicowych w rejonach
- współpraca z MOPS

- prowadzenie akcji profilaktycznych w szkołach

- dzielnicowi
- funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich 

Wydziału Prewencji KPP Wadowice

za pośrednictwem sms, możliwość umówienia spotkania w domu osoby z 
niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu, załatwienia 

sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Punkt Informacji Wsparcia  i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie

34-122 Wieprz
ul. Wadowicka 4

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00 - 16.00
środa 7.00 - 17.00

czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00 - 14.00

poradnictwo
wsparcie

informacja

psycholog
prawnik

pracownik socjalny

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej

ul. Niepołomska 26g, Wieliczka
32-020

całodobowo - 730 201 771
całodobowo - 12 278 20 00
całodobowo - 730 201 142
całodobowo - 730 201 149

całodobowo
(interwencja kryzysowa psycholog lub 

pedagog)
prawnik w sobotę w godz.8-13

interwencja kryzysowa
poradnictwo,

psychoterapia,
terapia rodzinna,

coaching,
doradztwo prawne,

mediacje,
grupy wsparcia,

hostel

interwenci kryzysowi (psycholog lub 
pedagog),
mediator,

psychoterapeuci,
coach,
prawnik

poradnictwo - tak,
hostel- nie

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny

Konsultacje o pomoc socjalna (w 
godzinach pracy Ośrodka) pon. 08:00-

17:00
wt.-czw. 07:30-15:30

pt. 07:30-14:30

Konsultacje i pomoc prawna 
we wtorki w godz. 09:00-11:00

we czwartki 09:00-11:30

Konsultacje i pomoc  psychologiczna w 
pierwszy piątek od 07:30-11:30

w drugi, trzeci i czwarty  piątek miesiąca 
od 07:30-10:30

prawnik
psycholog

pracownik socjalny

Punkt Poradnictwa Psychoterapii 
i Interwencji działający przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy w 
Gdowie

ul. Myślenicka 145
32-420 Gdów

12 251 48 32
516 977 064 telefon całodobowy

pon 7.30-19.00
wt 7.30-19.00
śr 7.30-20.00

czw 7.30-15,30
pt 7.30-14,00

Psychoterpia dla dzieci młodzieży i dorosłych. interwencja 
kryzysowa, poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych 
przemocą, grupa wsparcia, psychoterapia par, psychoterapia 

rodzinna, poradnictwo socjalne.

pracownik socjalny, psycholog, interwent 
kryzysowy, psychoterapeuta

terapeuci jeżeli jest potrzebna  mogą jechać do domu podopiecznego, dodatkowo strona 
internetowa ma której są umieszczane informacje  jest dostosowana  dla osób z 

niepełnosprawnościami, jak również w razie potrzeby  pozostajemy w kontakcie z Polskim 
Związkiem  Głuchych oddział małopolski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest w trakcie rekrutacji terapeuty ds. 
uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny

Kłaj 652
32-105 Kłaj

Pn. 8:30 - 16:30
Wt-Pt. 07:00 - 15:00

Pracownik Socjalny w godzinach pracy 
ośrodka.

Poniedziałek: 13:00 - 16:00 
Psychoterapeuta

Czwartki 
15:00 - 17:00 Prawnik

14:00 - 18:00 Psycholog.

Pomoc psychologiczna.
Porady prawne.
Psychoedukacja

Psycholog
Prawnik

Psychoterapeuta

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

32-005 Niepołomice ul. 
Bocheńska 36

12 2848725
Całodobowy 505559121

specjalista ds. przemocy
pon-piątek 7-15

prawna- wtorek 15-17
psycholog - czwartek 15-17

Wszelkie formy pomocy są dostępne 
dla wszystkich mieszkańców gminy

jest dostępna dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Pomocy Społecznej w 

Wieliczce, Zespół ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie

ul. Sienkiewicza 34
32-020 Wieliczka

sekretariat@mgopswieliczka.pl
przeciwprzemocy@mgopswieliczka.pl

Dominika Chylińska
Przewodnicząca Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

-Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie MGOPS Wieliczka- wsparcie 
oraz informacje na temat możliwych 

sposobów przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

poniedziałki-piątki 8:00-16:00 
- Zespół ds Profilaktyki i Pomocy 

Społecznej dostęp do poradnictwa 
specjalistycznego (prawnego, 

psychologicznego i rodzinnego, grup 
psychoedukacyjno terapeutycznych)

poniedziałki - piątki 7:00-15:00
- Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
Dyżury Przewodniczącej: poniedziałki i 

czwartki 17:00-20:00
ul. Pocztowa 1 w Wieliczce pokój nr 14

tel. 12-263-43-41
lub 733 687 185

- Punkt konsultacyjny dla osób 
poszukujących pomocy: wtorki 16:15-

18:45, ul. Pocztowa 1 w Wieliczce pokój 
nr 14, tel. 12-263-43-41

- wsparcie oraz informacje na temat możliwych sposobów 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, 
rodzinne, grupy psychoedukacyjno terapeutyczne)

- poradnictwo rodzicielskie 
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego

- zajęcia dla dzieci i młodzieży /cotygodniowe/:
*rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

*psychoedukacje
*terapeutyczne/socjoterapeutyczne

- zajęcia dla rodziców, z młodszymi dziećmi i nastolatkami/co 
dwa tygodnie/

*warsztaty dla rodziców z dziećmi (w wieku od 7-10 lat)
* warsztaty dla rodziców z dziećmi (w wieku od 11-17 lat)
-Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci "Aniołeczek"

- Przewodnicząca Gminnego Zespołu ds 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie- pracownicy socjalni
- Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy 
Społecznej - prawnik,psycholog, 

pedagog, terapeuta

pismo
język migowy
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