Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa z terenu powiatu sępoleńskiego w 2019 roku

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres i dane kontaktowe
(adres strony WWW, nr telefonu)

Godziny otwarcia

Kryteria dostępu do
usługi

Gmina Więcbork

1.

2.

Punkt Interwencji
Kryzysowej przy
Miejsko – Gminnym
Ośrodku Pomocy
Społecznej w Więcborku

Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego w
Więcborku

 poradnictwo
psychologiczne
 konsultacje
terapeuty
uzależnień
Poradnictwo prawne
z zakresu:
 poradnictwa
rodzinnego i
opiekuńczego
 prawa
materialnego i
formalnego
 zabezpieczenia
społecznego
 ochrony praw
lokatorów

89-410 Więcbork ul. Mickiewicza
22a tel. 52 3895350 ( w godzinach
pracy ośrodka)
www.mgopswiecbork.pl

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego
w Więcborku ul. Starodworcowa 8,
89-410 Więcbork
Tel./fax. 52-389-85-01
Tel./fax. 52-389-75-75
BIP: www.pcprwiecbork.bip.gov.pl
mail: poczta@pcprwiecbork.pl

Psycholog:
Wtorki od 8:30 do 11:30
Terapeuta uzależnień
Czwartki od 12:00 do 14:00

Środy
15:00 - 18:00

Poniedziałek - 14:00 do 18:00

3.

Punkt
nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
poradnictwa
obywatelskiego

Poradnictwo prawne

Siedziba Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Więcborku
ul. Mickiewicza 22a, 89-410
Więcbork
tel. 52 3895350
www.mgopswiecbork.pl

(pomoc prawna)

Wtorek - NIECZYNNE
Środa - 13:00 do 17:00
( pomoc prawna oraz poradnictwo
obywatelskie)

Czwartek - 8:00 do 12:00
(pomoc prawna)

Piątek - 8:00 do 12:00
(pomoc prawna oraz poradnictwo
obywatelskie)

-Osoby w sytuacji
kryzysowej
- osoby borykające się z
różnorodnymi problemami
(np. alkohol, przemoc w
rodzinie)

mieszkańcy powiatu
sępoleńskiego

Usługa ogólnie
dostępna dla
wszystkich
zainteresowanych,
którzy nie są w
stanie ponieść
kosztów odpłatnej
pomocy prawnej

Gmina Sośno

1.

2.

3.

4.

Poradnictwo
psychologiczne dla
osób/rodzin będących
w kryzysie oraz
innych
trudnych sytuacjach
życiowych
związanych
z przemocą,
problemami
opiekuńczo wychowawczymi,
trudnościami w
codziennym
funkcjonowaniu itp.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sośnie, ul. Parkowa 4, 89-412
Sośno
tel. 52 389-12-17
fax. 52 389-11-17
mail: gops.sosno@neostrada.pl

Psycholog
dwa razy w miesiącu w
godzinach od 9.00 do 15.00, po
wcześniejszym zgłoszeniu
potrzeby poradnictwa
konsultant ds. uzależnień

Usługa ogólnie
dostępna dla
wszystkich
zainteresowanych
środa -9.00-15.00
czwartek -11.00-19.00
piątek - 9.00-15.00

Zespól
interdyscyplinarny/grupy
robocze

Poradnictwo w
zakresie spraw
związanych z
przemocą w rodzinie

Siedziba Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sośnie
ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno
tel. 52 389-12-17
fax. 52 389-11-17
mail: gops.sosno@neostrada.pl

Zespół interdyscyplinarny swe
posiedzenia odbywa co najmniej
raz na kwartał, natomiast grupy
robocze wg potrzeb.
Zarówno zespół jak i grupy
robocze odbywają swe
posiedzenia w godzinach pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sośnie tj. od 7.15
do 15.15.

zgodnie z ustawą
o
przeciwdziałaniu
przemocy w
rodzinie lub w
miarę potrzeb

Gminna Komisja
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Poradnictwo
terapeuty
ds. uzależnień oraz
konsultanta w
zakresie
związanym z
problemem
uzależnień

Siedziba Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sośnie
ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno
tel. 52 389-12-17
fax. 52 389-11-17
mail: gops.sosno@neostrada.pl

Terapeuta ds. uzależnień
raz w miesiącu z wyłączeniem
miesięcy VII i VIII
konsultant
środa -9.00-15.00
czwartek -11.00-19.00
piątek - 9.00-15.00

Usługa ogólnie
dostępna dla
wszystkich
zainteresowanych

Poradnictwo prawne

Siedziba Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sośnie
ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno
tel. 52 389-12-17
fax. 52 389-11-17
mail: gops.sosno@neostrada.pl

Punkt
Konsultacyjny ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i
Przemocy w
Rodzinie

Punkt
nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
poradnictwa
obywatelskiego

w każdy wtorek w godzinach
od 12.00 do 16.00
( pomoc prawna oraz poradnictwo
obywatelskie)

Usługa ogólnie
dostępna dla
wszystkich
zainteresowanych,
którzy nie są w
stanie ponieść
kosztów odpłatnej
pomocy prawnej

Gmina Sępólno Krajeńskie

1.

2.

Punkt Poradnictwa
Obywatelskiego

Punkt
nieodpłatnej
pomocy prawnej

spadkowych,
rodzinnych,
świadczeń/ zasiłków,
praw własności,
zatrudnienia/
bezrobocia,
stosunków
międzyludzkich,
finansów,
mieszkań/lokali,
niepełnosprawności,
imigracji/ repatriacji

Poradnictwo prawne

siedzibie Punktu Informacji
Turystycznej przy Stowarzyszeniu
„Dorośli – Dzieciom”, przy ul.
Jeziornej 6

w czwartki w godz. 16.45 –
19.45

wszystkie osoby (bez
względu na wiek, status
materialny
i finansowy)

Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Przemysłowa 7A, 89-400 Sępólno
Krajeńskie

Poniedziałek: od godz.14.00 do
18.00
Wtorek: Nieczynne
Środa od godz. 14.00 do 18.00
Czwartek od godz. 12.30 do
16.30
Piątek od godz. 12.30 do 16.30

Usługa ogólnie
dostępna dla
wszystkich
zainteresowanych,
którzy nie są w
stanie ponieść
kosztów odpłatnej
pomocy prawnej

Gmina Kamień Krajeński

1.

2.

3.

Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego

Punkt Konsultacyjny

Punkt
nieodpłatnej
pomocy prawnej

psycholog

Ul. Sępoleńska 4/1
Tel 052 389 45 26

Kurator sądowy

Ul. Sępoleńska 4/1

Terapeuta do spraw
uzależnień

Ul. Sępoleńska 4/1

Psycholog

Ul. Sępoleńska 4/1

Poradnictwo prawne

Urząd Gminy Kamień Krajeński
ul. Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

Ostatnia środa miesiąca w
godzinach 9:00-13:00
Trzeci czwartek miesiąca w
godzinach 15:00 – 17:00
Poniedziałek 15:00-20:00
Środa 9:00 – 14:00
Pierwszy czwartek miesiąca
15:00- 20:00

Wtorek: od godz. 14.00 do
18.00

Brak kryteriów
Brak kryteriów
Brak kryteriów
Brak kryteriów
Usługa ogólnie
dostępna dla
wszystkich
zainteresowanych,
którzy nie są w
stanie ponieść
kosztów odpłatnej
pomocy prawnej

