
Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc (2022)

L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący godziny przyjęć interesantów uwagi

1

2  socjalne

3 Powiat Braniewski prawne

4 x

5 14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 10, tel. 55 644 44 55 oraz 55 644 45 45 x

6 Urząd Gminy Wilczęta 14-405 Wilczęta, Wilczęta 84, tel. 55 249 65 04, e- mail: sekretariat@wilczęta.pl x

7. x

8 cykliczne posiedzenia x

9 cykliczne posiedzenia x

10 14-526 Płoskinia 27/1, tel. 55 307 01 75, e-mail: gops.ploskinia@wp.pl cykliczne posiedzenia x

11 cykliczne posiedzenia x

12 14-405 Wilczęta 84, tel. 55 248 75 29, e-mail: gopswilczeta@gmail.com cykliczne posiedzenia x

13 cykliczne posiedzenia x

14 cykliczne posiedzenia x

15

dane teleadresowe placówki, w tym: kod, miejscowość, ulica i numer, 
telefon, adres e-mail

rodzaj świadczonego poradnictwa           
                                        

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Braniewie

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Braniewie

14-500 Braniewo, Plac Piłsudskiego 2, tel. 55 644 29 55, fax. 55 644 29 55, e-
mail pcpr@pcprbraniewo.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 07:00 do 15:00

realizacja programów korekcyjno-
edukacyjnych i psychologiczno-

terapeutyczne dla sprawców przemocy w 
rodzinie

udziela informacji i 
prowadzi zapisy: Monika 

Wołodko, pok. 108

Punkt Poradnictwa 
Specjalistycznego 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Braniewie 

14-500 Braniewo, Plac Piłsudskiego 2, tel. 55 644 29 55, fax. 55 644 29 55, e-
mail pcpr@pcprbraniewo.pl

od poniedziałku do piątku od 07:00 do 
15:00

poradnictwo dla 
mieszkańców powiatu

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej

14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 13 (budynek internatu ZSB, wejście od strony 
ulicy Wiejskiej), tel. 55 644 02 08

prawnik od poniedziałku do piątku w 
godzinach: od 08:00 do 12:00  oraz od 

14:00 do 18:00

adresaci zgodnie z 
zapisami Ustawy o 

nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji 

prawnej 

Lokalny Punkt 
Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem

Okręgowy Ośrodek 
Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych 

Przestępstwem przy 
Elbląskim Centrum 

Mediacji i Aktywizacji 
Społecznej w Elblągu

14-500 Braniewo, Plac Piłsudskiego 5;
Tel. 55 642 44 25 (telefon kontaktowy do punktu elbląskiego od poniedziałku do 

piątku do 15:00)

środa od 08:00 do 13:00
Piątek 09:00 do 14:00

pomoc pierwszego kontaktu, prawne, 
psychologiczne, psychoterapia,

Urząd Miasta w 
Braniewie

Miejska Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

wtorek od 14:00 do 17:00
Środa 15:00 do 18:00

porady psychologiczne
Porady terapeutyczne

Urząd Gminy 
Wilczęta

informacja pod numerem telefonu od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 

07:00 do 15:00

wsparcie dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych, pomoc osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie i 
motywowanie osób stosujących przemocy 
do podjęcia terapii, inicjowania interwencji 
w przypadku diagnozy przemocy domowej, 
współpraca z podmiotami zajmującymi się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie

Urząd Miejski w 
Pieniężnie

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
14-520 Pieniężno, ul. Generalska 8, tel. 55 237 46 00, e-mail: urzad@pieniezno.pl

informacja pod numerem telefonu od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 

07:30 do 15:30

poradnictwo dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych od alkoholu

Zespół 
Interdyscyplinarny 

przy MOPS 
Braniewo

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1, tel. 55 506 53 30; 55 506 53 47; e-mail: 
zi@mops.braniewo.pl

podejmowanie działań i opracowanie planu 
pomocy dla osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 
rodzinie

Zespół 
Interdyscyplinarny 

przy GOPS 
Braniewo

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Moniuiszki 5, tel. 55 644 03 13, e-mail: 
kontakt@gopsbraniewo.pl

podejmowanie działań i opracowanie planu 
pomocy dla osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 
rodzinie

Zespół 
Interdycyplinarny 

przy GOPS Płoskinia

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Płoskini

podejmowanie działań i opracowanie planu 
pomocy dla osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 
rodzinie

Zespół 
Interdyscyplinarny 

przy GOPS Lelkowo

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lelkowie 14-521 Lelkowo 15, tel. 55 244 81 84, e-mail: gopslelkowo@wp.pl

podejmowanie działań i opracowanie planu 
pomocy dla osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 
rodzinie

Zespół 
Interdycyplinarny 

przy GOPS Wilczęta

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wilczętach

podejmowanie działań i opracowanie planu 
pomocy dla osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 
rodzinie

Zespół 
Interdyscyplinarny 

przy MGOPS 
Frombork

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej we 

Fromborku
14-530 Frombork, ul. Młynarska 5B, tel. 55 243 75 35, e-mail: mgops@frombork.pl

podejmowanie działań i opracowanie planu 
pomocy dla osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 
rodzinie

Zespół 
Interdyscyplinarny 

przy MGOPS 
Pieniężno

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Pieniężnie
14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 2, tel. 55 243 63 63, e-mail: mgops@pieniezno.pl

podejmowanie działań i opracowanie planu 
pomocy dla osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 
rodzinie

Poradnia Terapii 
Uzależnień i 

Współuzależnienia

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej "PULS"

14-500 Braniewo, ul. Portowa 16, tel. 55 243 55 27, e-mail: puls-braniewo@wp.pl
od poniedziałku do czwartku od 08:00 

do 19:00 
Piątek od 08:00 do 15:00

    psychoterapia uzależnienia od alkoholu
    terapia dla osób współuzależnionych

    terapia dla dorosłych dzieci alkoholików 
– DDA

    diagnoza psychologiczna
    konsultacje psychiatryczne
    psychoterapia uzależnień 

behawioralnych np. internet, hazard, 
zakupoholizm,

    psychoterapia uzależnienia od środków 
chemicznych (leki, narkotyki, dopalacze, 

nikotyna)
    kierowanie na oddział detoksykacyjny
    konsultacje i poradnictwo w sytuacjach 

problemowych
    działalność profilaktyczna

Działalność Ośrodka Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej 

dla Dzieci i Młodzieży

poradnia posiada 
kontrakt z NFZ
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