WYKAZ NSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA
OSOBOM i RODZINOM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
dane kontaktowe:

działalność:
Ośrodek udziela specjalistyczną pomoc osobom uwikłanym

Oświęcim
ul. Dąbrowskiego 139
czynny od pon. do pt. w godz. od 7.00 do 22.00
tel. (033) 847 45 55

w przemoc domową, a także osobom doświadczającym kryzysów
(próby samobójcze, utrata pracy, śmierć członka rodziny, żałoba itp.),
a w sytuacjach szczególnych zapewniane jest schronienie.

(033) 847 46 48
kom. 510 374 573
e-mail: wsparcie@akcja.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzeszczach
dane kontaktowe:

działalność:

Brzeszcze
ul. Piłsudskiego 6
tel.606357062

Poradnia Leczenia Uzależnień zajmuje się pomocą osobom
uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich rodzin.

(32) 2111852
Czynna:

Terapeuci:
- lek. med. Grzegorz Wójcik - specjalista psychiatrii

- Poniedziałek 7.00 - 14.30 i 15.00 - 20.00

- mgr Anna Pucka - certyfikowany specjalista psychoterapii

- Wtorek 700 - 14.30 i 15.00 - 17.30

uzależnień

- Środa 7.00 - 14.30

- mgr Jolanta Mikołajek- specjalista terapii uzależnień

- Czwartek 7.00 - 14.30

- Ewa Chmiel – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

- Piątek 7.00 - 20.00

- Anna Fabian-Kulas – psycholog
- Katarzyna Garwolińska – psycholog/specjalista terapii uzależnień

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień w Brzeszczach
dane kontaktowe:

Brzeszcze
ul. Piłsudskiego 6
tel. 606-357-062

działalność:
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień prowadzi intensywną formę
terapii w systemie ambulatoryjnym.
Pacjent przychodzi na zajęcia terapeutyczne z domu.

Czynny:
Terapeuci:

- Poniedziałek 7.00 - 14.30 i 15.00 - 20.00
- Wtorek 700 - 14.30 i 15.00 - 17.30

- mgr Anna Pucka - certyfikowany specjalista psychoterapii

- Środa 7.00 - 14.30

uzależnień

- Czwartek 7.00 - 14.30

- Jolanta Mikołajek – certyfikowany specjalista psychoterapii
uzależnień
- mgr Luiza Leszczyńska - psycholog

- Piątek 7.00 - 20.00

- lek. med. Grzegorz Wójcik - specjalista psychiatrii
- Katarzyna Garwolińska – psycholog/specjalista terapii uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dane kontaktowe:

działalność:

Brzeszcze
ul. Ofiar Oświęcimia 39

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych

oraz

integracji

i innych

środków

(budynek Ośrodka Kultury „Villa” II piętro)

tel. 032/21-11-347
czynna we wrotki od godz. 14.00 do 16.00
(Kontakt z Komisją także za pośrednictwem

społecznej osób uzależnionych od alkoholu

psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem
przemocy.
Posiedzenia

Gminnej

Komisji

Alkoholowych odbywają się w

pracowników socjalnych OPS)

Poradnia Psychologiczno
dane kontaktowe:

Rozwiązywania
każdy trzeci wtorek

Problemów
miesiąca

począwszy od godziny 14.00

- Pedagogiczna w Brzeszczach
oferuje pomoc w zakresie:

Brzeszcze
ul. Nosala 7
tel. (32) 737- 46- 45
fax (32) 737- 46 - 46
e-mail: poradniap@interia.pl

- opieki nad małym dzieckiem: (wczesna diagnoza deficytów rozwojowych,
terapia wspierająca rozwój dziecka, integracja sensoryczna)
- Prowadzimy komputerowe , przesiewowe badania wzroku

i słuchu dla

dzieci i młodzieży.
- poradnictwa szkolnego: (diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych oraz
zaburzeń emocjonalnych, diagnoza dysleksji i dysgrafii, terapia w zakresie
kompensowania deficytów rozwojowych)
- diagnozy i terapii logopedycznej: (badania poziomu rozwoju mowy i terapia

Czynna:
- Poniedziałek: 10.00 - 18.00

wad wymowy)
-poradnictwa zawodowego: (pomoc w określeniu preferencji i predyspozycji

- Wtorek: 8.00 - 18.00
- Środa: 8.00- 16.00

zawodowych, oraz wyboru kierunku dalszego kształcenia, dostarczenie

- Czwartek: 8.00 - 16.00

- poradnictwa rodzinnego: (problemy rodzinne i wychowawcze, wspieranie
w pełnieniu ról rodzicielskich, pomoc w sytuacjach kryzysowych)

informacji o szkołach i zawodach)

- Piątek: 8.00 - 14.00

Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny w Brzeszczach
dane kontaktowe:

Brzeszcze
ul. Ofiar Oświęcimia 39
(budynek Ośrodka Kultury „Villa” II piętro)
tel. (032) 211 11 11
przyjmowanie:
Psycholog Terapeuta Uzależnień:

działalność:
Terapeuci oferują mieszkańcom Gminy Brzeszcze pomoc
w rozwiązywaniu problemów m.in. z zakresu :
- problemów opiekuńczo - wychowawczych
- uzależnienia i współuzależnienia
- trudności szkolnych

- poniedziałek od godz. 17.00 do 20.00
- czwartek od 17.00 do 20.00
Psycholog Terapeuta Rodzinny
- czwartek od 13.00 do 16.00
Radca Prawny
- wtorek od 16.00 do 18.00

dla zainteresowanych powadzone jest także poradnictwo prawne.

Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Oświęcimiu dla gminy Brzeszcze
dyżury Kuratorów zawodowych dla dorosłych

dyżury Kuratorów zawodowych dla rodzin

Jacek Węgrzyn

Marta Michałek

- wtorki i czwartki w godz. 730 - 1530,

- wtorki i piątki w godz. 730 - 1530,

tel. (033) 876 38 479

tel (033) 876 38 30

rejon opiekuńczy: Brzeszcze

rejon opiekuńczy: Brzeszcze (miasto i gmina)

Monika Żółcińska
- poniedziałki i środy w godz. 830 - 1430,
tel. (033) 876 38 47
rejon opiekuńczy: Jawiszowice

Komisariat Policji w Brzeszczach
dane kontaktowe:

ul. Ofiar Oświęcimia 28
tel: (32) 211-15-51
fax (32) 211-15-50
tel. Alarmowy 997

