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Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa  

na terenie powiatu jarocińskiego 
2020r. 

 
 
 
 
 

Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu jarocińskiego. 
Zgodnie z art. 8a ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 ) Starosta Jarociński sporządza, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek 

nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki  
w szkole:  

LP 
Nazwa jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzącego 
Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria 
dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj placówki 
publiczna/ 

niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

1. 

Ośrodek 
Koordynacyjno 
Rehabilitacyjno  

Opiekuńczy 
przy Zespole 

Szkół 
Specjalnych  
w Jarocinie 

Powiat 
Jarociński 

 
Zespół Szkół 
Specjalnych  
w Jarocinie 

Wsparcie dla 
dzieci 

niepełnosprawn
ych lub 

zagrożonych 
niepełnosprawn
ością do czasu 
podjęcia nauki 

w szkole 

Jarocin 
ul. Szubianki 21,  
63 – 200 Jarocin 

 
tel. 62 747 2153 

W godzinach 
prowadzonych 

zajęć 
specjalistycznyc
h, piątek 10.40-

11.25 lub 
każdego dnia 
tygodnia po 

wcześniejszym 
uzgodnieniu w 
zależności od 

potrzeb 

Rodzice/pra
wni 

opiekunowie 
dziecka 

niepełnospra
wnego lub 

zagrożonego 
niepełnospra

wnością 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, w sprawach przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.  
W ramach interwencji kryzysowej poradnictwo: psychologiczne, socjalne, rodzinne: 

LP 
Nazwa 

jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzącego 
Zakres poradnictwa 

Dane 
teleadresowe 

jednostki 
(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj placówki 
publiczna/ 

niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej 

przy 
Powiatowy
m Centrum 

Pomocy 
Rodzinie 

 w Jarocinie 

Powiat 
Jarociński 

 
Powiatowe 

Centrum 
Pomocy 

Rodzinie w 
Jarocinie 

Pomoc prawna w 
zakresie prawa 
rodzinnego, w 

sprawach 
przeciwdziałania  

przemocy w 
rodzinie.  

W ramach 
interwencji 
kryzysowej 

poradnictwo: 
psychologiczne, 

socjalne, rodzinne 

Jarocin 
ul. Dworcowa 

2, 
63 – 200 
Jarocin 

 
tel. 62 747 

7460 
 

e-mail 
pcpr@pcprjar

ocin.pl 

Poniedziałek – 
Piątek  7,30-

15.30. Porady 
prawne: 

wtorek 17.00 
– 20.00 
porady 

psychologiczn
e po 

wcześniejszym 
umówieniu 

telefonicznym 
lub osobistym 

Mieszkańcy 
powiatu 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

Udzielanie informacji osobom bezrobotnym  oraz pośrednictwo zawodowym dla osób poszukujących pracy: 

LP 
Nazwa jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzącego 
Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj placówki 
publiczna/ 

niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 

Powiatowy 
Urząd Pracy  
w Jarocinie 

 

Powiat 
Jarociński 

 
Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Jarocinie 

Udzielanie 
informacji 
osobom 

bezrobotnym  o
raz 

pośrednictwo 
zawodowym dla 

osób 
poszukujących 

pracy. 

Jarocin 
ul. Zaciszna 2, 
63-200 Jarocin 
tel. +48 62 747 

35 79, 
fax +48 62 747 

73 88 
sekretariat 
@pup.jarocin.pl 

 

Godziny 
otwarcia: Poni

edziałek-
Piątek 7.30 – 

15.30 
Obsługa 

Klientów: 
Poniedziałek-
Piątek 8:00 - 

14:00 

Mieszkańcy 
powiatu 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

mailto:pcpr@pcprjarocin.pl
mailto:pcpr@pcprjarocin.pl
mailto:sekreta-riat@pup.jarocin.pl
mailto:sekreta-riat@pup.jarocin.pl
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Pomoc w zakresie:-  rozpoznania: trudności w nauce problemów wychowawczych w domu, kłopotów  
z zachowaniem w szkole, trudności z wyborem zawodu, problemów rodzinnych innych wg zapotrzebowania 
klientów: 

LP 
Nazwa 

jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzącego 

Zakres 
poradnictwa 

Dane 
teleadresowe 

jednostki 
(adres, numer 

telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria 
dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 
dokonywa

nia 
zgłoszeń 

(nr 
telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

Poradnia 
Psychologicz

no-
Pedagogiczn

a  
w Jarocinie 

 

Powiat 
Jarociński 

 
Poradnia 

Psychologiczno-
Pedagogiczna  

w Jarocinie 

zgłoszenia w 
sprawie: 

-  rozpoznania: 
trudności w 

nauce, 
problemów 

wych.  
w domu, 
kłopotów  

z zachowaniem  
w szkole, 
trudności 

 z wyborem 
zawodu, 

problemów 
rodzinnych i 
innych wg 

zapotrzebowani
a klientów 

- wykonania 
badań 

kontrolnych 
zaleconych  

w poprzedniej 
opinii 

- wykonania 
badań w celu 

wydania 
orzeczeń i opinii 

w sprawie 
wczesnym 

wspomaganiu 
rozwoju 

-kontynuowania 
zajęć 

specjalistycznyc
h. 

Jarocin 
ul. Szubianki 21 
63-200 Jarocin 

 
tel. 62 747 2245 

 

Poniedziałek – 
piątek 

od 8.00 do 
18.00 

 
sekretariat 
przyjmuje 

interesantów 
od 

poniedziałku 
do piątku 

w godzinach 
od 8.00 do 

15.00 

Mieszkańcy 
powiatu 

Podjęcie 
działań 

odbywa się 
na 

podstawie 
pisemnego 
wniosku,   

który 
wypełnia 

rodzic/pra
wny 

opiekun/p
ełnoletni 

uczeń. 
 

publiczna 
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W ramach procedury Niebieskiej Karty na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

LP 
Nazwa 

jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzące
go 

Zakres 
poradnictwa 

Dane 
teleadresowe 

jednostki 
(adres, numer 

telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria 
dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 
dokonywa

nia 
zgłoszeń 

(nr 
telefonu) 

Rodzaj placówki 
publiczna/ 

niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 

Zespół 
Interdyscyplin

arny  
ds. Przemocy 

w Rodzinie 

Gmina 
Jarocin 

W ramach 
procedury 
Niebieskiej 

Karty na 
podstawie 
ustawy o 

przeciwdziałani
u przemocy  
w rodzinie. 

Jarocin 
ul. Wrocławska 

39,  
63 – 200 
Jarocin, 

 
tel. 62 747 0160 

Poniedziałek – 
piątek 

od 8.00 do 
16.00 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

6. 

Zespół 
Interdyscyplin
arny do spraw 
Przeciwdziała
nia Przemocy 
w Rodzinie w 

Kotlinie 

Gmina Kotlin 

W ramach 
procedury 
Niebieskiej 

Karty na 
podstawie 
ustawy o 

przeciwdziałani
u przemocy  
w rodzinie. 

Kotlin 
ul. Poznańska 

22 
63-220  Kotlin 

 
tel. 62 740 54 

83 
tel. 62 740 54 

83 

Od 
poniedziałku 

do piątku: 
7.30 – 15.30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

7. 

Zespół 
Interdyscyplin
arny do spraw 
Przeciwdziała
nia Przemocy 
w Rodzinie w 

Jaraczewie 

Gmina 
Jaraczewo 

Poradnictwo, 
konsultacje, 
działania w 

ramach 
procedury 
Niebieskiej 

Karty na 
podstawie 

ustawy  
o 

przeciwdziałani
u przemocy w 

rodzinie 

Jaraczewo 
ul. Jarocińska 7 

63-233 
Jaraczewo 

 
tel.  62 740 84 

34, 62740 84 35 
gops@jaraczew

o.pl 

 Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

8. 

Zespół 
Interdyscyplin
arny do spraw 
Przeciwdziała
nia Przemocy 

w Rodzinie 
w Żerkowie 

Gmina 
Żerków 

Poradnictwo, 
konsultacje, 
działania w 

ramach 
procedury 
Niebieskiej 

Karty  
na podstawie 

ustawy o 
przeciwdziałani
u przemocy w 

rodzinie. 

Żerkowie 
ul.  Mickiewicza 

5 
63-210  Żerków 

 
tel. 62 740 20 

14   
tel. 62 740 20 

16 
mgopszerkow@

post.pl 

Od 
poniedziałku 

do piątku 
7.30.-15.30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

 

 

 

 

mailto:mgopszerkow@post.pl
mailto:mgopszerkow@post.pl
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W ramach profilaktyki zdrowia konsultacje dot. poradnictwa zdrowia psychicznego na podstawie ustawy  
o zdrowiu psychicznym: 

LP 
Nazwa 

jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzące
go 

Zakres 
poradnictwa 

Dane 
teleadresowe 

jednostki 
(adres, numer 

telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria 
dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 
dokonywa

nia 
zgłoszeń 

(nr 
telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 

Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Jarocinie. 

Telefon 
zaufania. 

Gmina 
Jarocin 

W ramach 
profilaktyki 

zdrowia 
konsultacje dot. 

poradnictwa 
zdrowia 

psychicznego na 
podstawie 

ustawy  
o zdrowiu 

psychicznym. 

Jarocin 
ul. Wrocławska 

39,  
63 – 200 
Jarocin, 

 
tel. 62 747 0190 

Każdy 
czwartek 

 16.00 – 18.00 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

Rehabilitacja społeczno-zawodowa, poprzez zapewnienie wsparcia oraz odpowiedniej pozamedycznej 
opieki środowiskowej: 

LP 
Nazwa 

jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzące
go 

Zakres 
poradnictwa 

Dane 
teleadresowe 

jednostki 
(adres, numer 

telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria 
dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 
dokonywa

nia 
zgłoszeń 

(nr 
telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 

Środowiskowy 
Dom  Samopom

ocy  
w Jarocinie w 

Centrum 
Socjalnym im. 

Jana Pawła II w 
Jarocinie 

Gmina 
Jarocin 

Rehabilitacja 
społeczno-zaw., 

zapewnienie 
wsparcia oraz 
odpowiedniej 

pozamedycznej 
opieki 

środowiskowej. 
Różnorodne 

formy terapii od 
podstawowych 

treningów 
niezbędnych w 

życiu 
codziennym 

poprzez zajęcia 
ruchowe, 
treningi 

rozwijające 
indywidualne 
zdolności oraz 

zainteresowania
 oraz 

poradnictwo 
psychologiczne 
czy konsultacje 
psychiatryczne. 

Jarocin 
ul. Wrocławska 

39 
63-200 Jarocin, 

 
tel. 62 747 

30215 

od 
poniedziałku 

do piątku  
8:00 - 16:00. 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 
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Praca socjalna, pomoc finansowa: 

LP 
Nazwa 

jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzące
go 

Zakres 
poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria 
dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 
dokonywa

nia 
zgłoszeń 

(nr 
telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 

Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Jarocinie, 

 

Gmina 
Jarocin 

Praca 
socjalna, 
pomoc 

finansowa 

ul. Wrocławska 39, 
63 – 200 Jarocin,  
tel. 62 747 0160 

Od 
poniedziałku 

do piątku:  
7.30 – 15.30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

12 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Kotlinie 

Gmina Kotlin 

Praca 
socjalna, 
pomoc 

finansowa 

Kotlin 
ul. Poznańska  22 

63-220  Kotlin, 
tel. 62 740 54 83 

gopskotlin@post.pl 

Od 
poniedziałku 

do piątku:  
7.30 – 15.30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

13. 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Jaraczewie 

Gmina 
Jaraczewo 

Praca 
socjalna, 
pomoc 

finansowa 

Jaraczewo 
ul. Jarocińska 1 

63-233 Jaraczewo 
tel. 62 740 84 34 

- poniedziałek 
8.00-16.00 
- wtorek – 
czwartek 

 7.30-15.30  
- piątek  

6.00 - 14.00 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

14. 

Miejsko 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Żerkowie 

Gmina 
Żerków 

Praca 
socjalna, 
pomoc 

finansowa 

Żerków 
ul. Mickiewicza 5 
63-210 Żerków 

tel. 62 740 20 14 
mgopszerkow@pos

t.pl 

Od 
poniedziałku  

do piątku 
7.30.-15.30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

Pomoc psychoterapeutyczna, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego: 

LP Nazwa jednostki 
Nazwa 

podmiotu 
prowadzącego 

Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj placówki 
publiczna/ 

niepubliczna 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

15. 

Punkt 
Konsultacyjno – 

Informacyjny 
do spraw 

uzależnień 

Gmina Kotlin 

Pomoc 
psychoterapeut

yczna, 
motywowanie 

do podjęcia 
leczenia 

odwykowego 

Kotlin 
ul. Poznańska 

22 (GOPS) 
 

tel. 62 7405548 
gopskotlin@pos

t.pl 

w każdą 3 
środę 

miesiąca  
15.00 17.00 

Dla osób 
uzależnionych 
od alkoholu i 
narkotyków 

oraz ich rodzin 
i ofiar 

przemocy  
w rodzinie 

nie 
dokonuje 

się 
zgłoszeń 

publiczna 

16. 

Punkt 
Konsultacyjny  

dla osób 
uzależnionych,  
z problemem 
alkoholowym  

i ich rodzin 

Gmina 
Żerków 

Pomoc 
psychoterapeut

yczna, 
motywowanie 

do podjęcia 
leczenia 

odwykowego 

Żerków 
ul. Mickiewicza 

6 
63-210 Żerków 

 
tel.: 62 7403024 

wew. 43 

w ostatni 
wtorek  
m-ca 

15.30.-18.00 

Dla osób 
uzależnionych 
od alkoholu i 
narkotyków 

oraz ich rodzin 
i ofiar 

przemocy  
w rodzinie 

nie 
dokonuje 

się 
zgłoszeń 

publiczna 

 

mailto:mgopszerkow@post.pl
mailto:mgopszerkow@post.pl
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W ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego na podstawie ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

LP 
Nazwa jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzącego 
Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17. 

Gminna 
Komisja 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 

Gmina 
Jarocin 

W ramach 
procedury 

zobowiązania 
do leczenia 

odwykowego na 
podstawie 
ustawy o 

 wychowaniu w 
trzeźwości i 

przeciwdziałani
u alkoholizmowi 

Jarocin 
ul. Wrocławska 

39, 
63 – 200 
Jarocin, 

 
tel. 62 747 0160 

Poniedziałek – 
piątek 

8.00 - 16.00 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

18. 

Gminna 
Komisja 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 

Gmina Kotlin 

W ramach 
procedury 

zobowiązania 
do leczenia 

odwykowego na 
podstawie 
ustawy o 

wychowaniu                  
w trzeźwości                                          

i 
przeciwdziałani
u alkoholizmowi 

Urząd Gminy 
Kotlin                   

ul. Powstańców 
Wlkp. 3,  63-220 

Kotlin                                 
tel. 62 740 54 
81 wew. 28 

Od 
poniedziałku                           

do piątku 
7:30-15:30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

19. 

Komisja  
ds. 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 
przy Urzędzie 

Miasta 
 i Gminy  w 
Jaraczewie 

Gmina 
Jaraczewo 

W ramach 
procedury 

zobowiązania 
do leczenia 

odwykowego na 
podstawie 
ustawy o 

 wychowaniu w 
trzeźwości i 

przeciwdziałani
u alkoholizmowi 

Jaraczewo 
ul. Jarocińska 1 

63-
233  Jaraczewo 

 
tel. 62 740 84 

00 

 Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 

20. 

Gminna 
Komisja 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 

Gmina 
Żerków 

W ramach 
procedury 

zobowiązania 
do leczenia 

odwykowego na 
podstawie 

ustawy  
o wychowaniu  
w trzeźwości i 

przeciwdziałani
u alkoholizmowi 

Żerków 
ul. Mickiewicza 

5 
63-210 Żerków 

 
tel.: 62 7403024 

wew. 43 

od 
poniedziałku 

do piątku  
7.30.-15.30 

Mieszkańcy 
gminy 

osobiście, 
telefonicz. publiczna 
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Podtrzymywanie aktywności psychoruchowej, rozwijanie kontaktów towarzyskich i kulturalnych, 
zapobieganie osamotnieniu, propagowanie zdrowego stylu życia, oraz aktywnego wykorzystania czasu 
wolnego: 

LP 
Nazwa jednostki 

Nazwa 
podmiotu 

prowadzącego 
Zakres poradnictwa 

Dane teleadresowe 
jednostki 

(adres, numer 
telefonu, adres  
e-mail, strona 

www) 

Dni i godziny 
działalności 

Kryteria dostępu  
do usługi 

Informacje  
o sposobie 

dokonywania 
zgłoszeń 

(nr telefonu) 

Rodzaj 
placówki 

publiczna/ 
niepubliczna 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21. 

Kluby 
Samopomocy 
przy Miejsko-

Gminnym 
Ośrodku 
Pomocy 

Społecznej  
w Jarocinie: 

 

 

Podtrzymywani
e aktywności 

psychoruchowe, 
rozwijanie 
kontaktów 

towarzyskich i 
kulturalnych, 
zapobieganie 

osamotnieniu, 
propagowaniu 
zdrowego stylu 

życia, oraz 
aktywnego 

wykorzystania 
czasu wolnego 

 

 

tel. 62 747 30 
25 

 

Dla osób, 
które chcą 
aktywnie 

spędzać czas 
wolny.  

Każdy ma 
prawo do 

bezpłatnego 
uczestniczenia 

 
 w 

oferowanych 
zajęciach, 
wystarczy 
przyjść na 
spotkanie 

i wyrazić chęć 

 

osobiście, 
telefonicz. 

publiczna 
 "Mieszko" 

z Mieszkowa 

Świetlica 
Wiejska - 

Wiejski Dom 
Kultury  

w 
Mieszkowie 

w każdy 
czwartek od 
15:00-19:00 

 "Sami Swoi" 
z Goliny 

Dom 
Katolicki w 

Golinie 

w każdy 
wtorek od 

15:00-19:00 

 "Vigor" 
 z Łuszczanowa 

Centrum 
Aktywności 

Lokalnej 
(sala 

wiejska)  
w 

Łuszczanowi
e 

w każdy 
czwartek od 
15:00-19:00 

 "Jarocino"  
Jarocin Ługi 

ul. Wiślana 
15  Jarocin-

Ługi 

w każdą środę 
od 15:00-

19:00 
 

 

 

Więcej informacji na stronie www.powiat-jarocinski.pl/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.powiat-jarocinski.pl/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa
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POMOC SPOŁECZNA - REJESTRY, EWIDENCJE – WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 

https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej 

Pomoc społeczna 

• Rejestr Domów Pomocy Społecznej, opublikowano 30 lipca 2018 r. 
• Liczba wolnych miejsc w domach pomocy społecznej wg powiatów z uwzględnieniem kosztów utrzymania - stan 

na marzec 2018 r. - opublikowano 3 października 2018 r. 
• Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w 

podeszłym wieku,  
w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej - 4 grudnia 2018 r. 

• Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, [opublikowano 15.03.2018] 

• Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej, opublikowano 4 stycznia 2019 r. 
• Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie - dodano i opublikowano 

11 września 2018 r. 
• Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, opublikowano 4 lipca 2018 r. 
• Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - opublikowano 6 kwietnia 2018 r. 
• Rejestr placówek tymczasowego schronienia, opublikowano 12 września 2018 r. 
• Rejestr Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców za 2018 r., opublikowano 12 września 2018 r. 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

• Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i 
interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - opublikowano 30 listopada 2018 r. 

•  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-
terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - opublikowano 14 grudnia 2018 

• Wykaz ośrodków adopcyjnych - 15 stycznia 2018 r. 
• Wykaz placówek wsparcia dziennego - 16 stycznia 2018 r.  

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

•  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie - 18 
lipca 2018r. 

Rynek pracy 

•  Wykaz zakładów aktywności zawodowej - dodane 2.03.2018 r. 
•  Wykaz zakładów pracy chronionej, opublikowano 26 października 2018 r. 
•  Rejestr Klubów Integracji Społecznej, opublikowano 8 listopada 2018 
•  Rejestr Centrów Integracji Społecznej - opublikowano 8 listopada 2018 r. 
•  Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, opublikowano 26 października 2018 r. 
•  Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne , opublikowano 10 października 2018 r.  

Inne  

Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się 
osób głuchoniewidomych - opublikowano 28 listopada 2018 r. 

 

https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_domow_pomocy_spolecznej_30.07.2018_r-.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/sierpien_2018_r._wg_powiatow_z_liczba_miejsc_i_kosztem_utrzymania_na_2018_r_0-1.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/sierpien_2018_r._wg_powiatow_z_liczba_miejsc_i_kosztem_utrzymania_na_2018_r_0-1.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_placowek_prywatnych_stan_na_4_grudnia_2018_r.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_placowek_prywatnych_stan_na_4_grudnia_2018_r.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_placowek_prywatnych_stan_na_4_grudnia_2018_r.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_sds_15.03.2018.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_sds_15.03.2018.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_osrodkow_pomocy_spolecznej_-_4.01.2019.docx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_pcpr_mopr_-_13092018.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_pcpr_mopr_-_13092018.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_jednostek_specjalistycznego_poradnictwa_25.06.2018_r.docx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_osrodkow_interwencji_kryzysowej_-_06.04.2018.xls
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_placowek_tymczasowego_schronienia_-_stan_na_7_wrzesnia_2018_r.xlsx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_indywidualnych_programow_integracji_cudzoziemcow_za_2018r_0.xlsx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_placowek_opiekunczo-wychowawczych_regionalnych_placowek_opiekunczo-terapeutycznych_i_interwencyjnych_osrdodkow_preadopcyjnych_-_30.11.2018-1.docx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_placowek_opiekunczo-wychowawczych_regionalnych_placowek_opiekunczo-terapeutycznych_i_interwencyjnych_osrdodkow_preadopcyjnych_-_30.11.2018-1.docx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_wolnych_miejsc_w_placowkach_opiekunczo-wychowawczych_regionalnych_placowek_opiekunczo-terapeutycznych_i_interwencyjnych_osrdodkach_preadopcyjnych_14_12_2018.docx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_wolnych_miejsc_w_placowkach_opiekunczo-wychowawczych_regionalnych_placowek_opiekunczo-terapeutycznych_i_interwencyjnych_osrdodkach_preadopcyjnych_14_12_2018.docx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_osrodkow_adopcyjnych_w_wielkopolsce_15_01_2018.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_placowek_wsparcia_dziennego_16_01_2018.xlsx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_podmiotow_i_org_pozarzadowych_swiadczacych_uslugi_dla_osob_i_rodzin_dotknietych_przemoca_w_rodzinie_-_13.07.2018_0_1.xls
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_podmiotow_i_org_pozarzadowych_swiadczacych_uslugi_dla_osob_i_rodzin_dotknietych_przemoca_w_rodzinie_-_13.07.2018_0_1.xls
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/zaz_-_2018.odt
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/zpchr_wykaz_2018_nowy_0.rtf
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_kis.docx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_cis.docx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_-_or_10-_2018_1.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_-_od_-_2018.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_-_od_-_2018.doc
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wyciag_z_rejestru_tlumaczy_j.migowego_-_bip_25.xls
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wyciag_z_rejestru_tlumaczy_j.migowego_-_bip_25.xls
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OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA 

• Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania / 801 199 990/ czynny codziennie w godzinach 16.00-

21.00; koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania/ http://www.kbpn.pl; 

• Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)/800 120 289/ czynny od poniedziałku do piątku  

w godzinach 10.00-17.00; połączenie bezpłatne; 

• Anonimowa Policyjna Linia Specjalna/800 120 148/ czynny całą dobę; połączenie bezpłatne; 

• Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”/801 109 696/czynny od poniedziałku do piątku  

w godzinach 10.00-20.00 i w soboty 10.00-19.00; koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania; 

• Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”/czynny codziennie w godzinach 18.00-4.00 

• Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny/ 85 732-22-22/ (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

15.00-17.00) 

• Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, 

przemoc w relacjach)/800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)/ 

niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa/ 22 250 63 12 – telefon dla specjalistów (czynny środy – 

10.00–13.00)/ koordynatorzy@niebieskalinia.info – poradnia mailowa dla specjalistów/ Narkomania — Pomoc 

Rodzinie; 

• Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”/ 800 120 359/ Czynny codziennie 

pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00/ połączenie bezpłatne; 

• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży/ 116 111; 

• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka/ 800 12 12 12/; 

• POMARAŃCZOWA Linia - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol  

i zażywających narkotyki/ 801 140 068/ czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14-20/ porady/konsultacje 

on-line– pomoc@pomaranczowalinia.pl; 

• AIDS- całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia „ Bądź z Nami”/ 22 692 82 26/ 801 888 448 (płatne za 

pierwszą minutę połączenia)/ czynny w godzinach pracy ośrodka tj.: poniedziałek w godzinach 10.00 - 15.00, 

środa w godzinach 15.00 – 18.00, czwartek w godzinach 15.00 - 20.00/ http://www.swwaids.org/ 

http://www.cd4.com.pl/organizacje/badz-z-nami; 

• Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS/ 22 692 82 26/ 801 888 448 (płatne za pierwszą minutę 

połączenia) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 21.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy/http://www.aids.gov.pl  

• Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna/ 22 425-98-48/ czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

17:00-20:00, w soboty w godzinach 15:00-17:00/ opłata zgodnie z cennikiem operatora telefonicznego; 

• Młodzieżowy/ 988/ (pon.-pt. 13.00 - 18.00); 

• Młodzieżowy [i nie tylko] Telefon Zaufania/ 9288/ w dni powszednie w godz. 10 – 20; 

• Towarzystwa Pomocy Młodzieży/ 22 635 54 67/ (czynny w godzinach 14.00-18.00); 

• Uczennicy i Ucznia/ 71 372 04 86/ (pon. 17.00 - 19.00, śr. 19.00 - 21.00); 

mailto:pomoc@pomaranczowalinia.pl
http://www.swwaids.org/
http://www.cd4.com.pl/organizacje/badz-z-nami
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• Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej - telefon Fundacji Lepszy Świat/ 022 672 52 26; 

• Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon 

Stowarzyszenia OPTA/ 22 827 61 72/ (pn.-pt. 15-18); 

• Komitet Ochrony Praw Dziecka/ 22 831 24 29/ (pn., śr.-pt. 9-14, wt. 9-18); 

• Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka/ 22 6269419; 

• Pogotowie rodzinne/ 22 613 69 91; 

• Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny/ 22 828 61 92/ (pn.-pt. 15-20); 

• Ruch Pomocy Rodzinie/ 22 621 03 67/ (pn.-pt. 10-17); 

• Skłócone małżeństwa, problemy młodzieżowe i osobiste/ 22 728 64 35/ (codziennie 21-4, wt. 9-17); 

• Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców/ 42 682 28 37; 

• Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar/ 22 823 65 31/ czynne w godzinach 9-21; 

• Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego/ 22 844 44 70/ czynny od 

poniedziałku  do piątku w godzinach 11.00 -19.00, soboty w godzinach 11.00 -15.00); 

• Telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii/ 32 206 82 17/ czynny w poniedziałki  

w godz.10-19, wtorki i piątki w godz. 15-19, środa w godz. 10-13, czwartek w godz. 14-19/ 

http://www.ptzn.katowice.pl; 

• Dla kobiet - telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny/ 22 635 93 92/ (pn.-pt. 16-20); 

• Dla kobiet w ciąży/ 22 624 20 68, 0-602 285 444/, (pn.-pt. 9-18); 

• Gdy Twoim problemem jest ciąża – telefon Fundacji Pro Familia/ 22 628 95 24/ (pn.-pt. 10-18); 

• Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku/ 22 628 11 91/ (pn.-pt. 9-12); 

• Telefon informacji i interwencji Fundacji "Rodzić po Ludzku"/ 22 627 27 03/ (pon.-pt. 11-15); 

• STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją/ 22 621 35 37/ (pn.-pt. 

10-15); 

• Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca/ 

22 844 14 82/ (pon.-pt., godz. 10-11 i 20-21); 

• Dla rodzin osób zaginionych - telefon Fundacji ITAKA/ 801 24 70 70 lub 654 70 70/ (codziennie, całodobowo); 

• Linia Żadnych Pytań - dla zaginionych, którzy chcą dać znak życia/ 22 654 70 70/ (nd. 17-21); 

• Dla zagrożonych przez sekty - telefon Fundacji Dominik/ 22 853 52 22/ (pn., wt., czw. 12-19); 

• Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich/ 22 828 12 95/ (pn. 10-19, wt.-pt. 9-

17) ; 

• Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA/ 22 654 40 41/ (pon., czw. godz. 17-20); 

• Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi/ 22 628 01 20/  

e-mail: info@kcik.pl/; 

• Telefon zaufania dla prowadzących działalność gospodarczą/ 572 154 289/ e-mail: telefonzaufania-dlafirm.pl; 

 

http://www.ptzn.katowice.pl/
mailto:info@kcik.pl
mailto:info@kcik.pl
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	Więcej informacji na stronie www.powiat-jarocinski.pl/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa.

