„INSTYTUCJE POMOCOWE”
Nazwa instytucji
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2

Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach

Adres

Rodzaj udzielanej pomocy
Telefon
Bezpłatna
pomoc
psychologiczna,
pedagogiczna,
40-648 Katowice
logopedyczna
(32) 2527959
ul. Łętowskiego 6a
- terapia indywidualna i grupowa
- diagnoza logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna
- badania przesiewowe
- spotkania dla rodziców
wakacyjne
wyjazdy
socjoterapeutyczne
dla
gimnazjalistów
Katowice, ul. Sokolska 26 Bezpłatna pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci (32) 2599583
niepełnosprawnych i ich rodziców
(32) 2599586
40-126 Katowice ul.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna jest publiczną,
Okrzei 4
samorządową placówką oświatową, której głównym celem (32) 2583512
jest wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego
rozwoju. Adresatami działań są całe rodziny, rodzice,
młodzież, dzieci. Świadczy usługi psychologiczne i
pedagogiczne, współpracuje również z lekarzem psychiatrą.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej
Katowice, ul. Łętowskiego państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
6a
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie (32) 206-15-68,
206-07-04
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w
warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym
sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i
rodzin
oraz
ich
integracji
ze
środowiskiem.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są
obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich
trudnej sytuacji życiowej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS
Katowice,
ul. Mikołowska 13a
Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Osób
z Problemem Alkoholowym przy Stowarzyszeniu
„Ad Vitam Dignam”

Katowice-Szopienice,
ul. Bednorza 22

Pomoc ośrodka adresowana jest do członków rodzin z
problemem przemocy oraz osób będących w różnych
sytuacjach kryzysowych, w tym w kryzysie związanym z
problemem uzależnienia.
Pomoc psychologiczna, prawna, schronienie dla osób z
problemem alkoholowym

32/2511599
32/257-14-82.

32/256 92 78

OFERTA NFZ:
Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”

40-832 Katowice,
ul. Witosa 21







Oddział Dzienny Psychiatryczny
Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych, Oddział
Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży,
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i
Młodzieży
Zespół Leczenia Środowiskowego

32 209-83-12

OFERTA PREMIUM (usługi płatne) DOROŚLI,
DZIECI i MŁODZIEŻ:





Zespół Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych
w Katowicach
NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji
„KOMPAS”

Katowice, ul. Lompy 16

ul. Modrzejowska 27, 42500 Będzin

Psychiatria: porady lekarskie, diagnostyka,
leczenie, orzecznictwo lekarskie
Psychologia: poradnictwo psychologiczne,
diagnostyka psychologiczna, orzecznictwo
psychologiczne
Psychoterapia: psychoterapia indywidualna,
grupowa

Poradnia Leczenia Nerwic
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w
NZOZ "KOMPAS" oferujemy bezpłatną (w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego) pomoc dla dzieci i młodzieży
w wieku do 18 roku życia oraz ich rodzin, w zakresie
następujących zaburzeń:

(32) 2091550
(32) 2091181
(32) 2553598

(32) 7300444
698443424

ul. Wolności 40a/6, 41500 Chorzów

Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział Katowice

Centrum Psychodietetyki i Leczenia Zaburzeń
Odżywiania "Przemiana"

ul. Powstańców 21, 40039 KATOWICE

UL. WARSZAWSKA 19
(II PIĘTRO)
40 - 009 KATOWICE

Staromiejska 6, 40-013
Katowice

- zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne),
zaburzenia lękowe (nerwice, fobie i inne), zaburzenia
psychosomatyczne, depresje, zaburzenia zachowania i
emocji u dzieci i młodzieży, zaburzenia psychotyczne,
całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół
Aspergera, zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
(m.in. dysleksja), ADHD i inne
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii powstało
z myślą o stworzeniu i monitorowaniu ogólnoregionalnych
standardów
dotyczących
pracy
w obszarach
przeciwdziałania zachowaniom problemowym, pomocy
osobom dotkniętym różnego rodzaju patologiami
i szkoleniu osób pracujących w dziedzinach związanych
z profilaktyką i leczeniem uzależnień.

510 621 397

Realizacja programów adresowanych do młodzieży
gimnazjalnej oraz szkół średnich, o której wiadomo, iż
eksperymentowała z substancjami psychoaktywnymi,
głównie z dopalaczami i alkoholem. W ramach programu
Kolekcjoner
zapraszamy
również
na rozmowy
indywidualne
chętnych
rodziców
oraz opiekunów
prawnych uczestników.
Pozarządowa instytucja pożytku publicznego. Zajmujemy 32 206 82 17
się
szeroko
pojętym
przeciwdziałaniem
uzależnieniom. Działamy na terenie Katowic. Pomoc,
której udzielamy jest bezpłatna. W ramach PTZN Katowice
działa Poradnia dla Osób Uzaleznionych od Substancji
Psychoaktywnych oraz Współuzaleznionych w Katowicach
Świadczenia płatne!!
505 910 700
Poradnia Psychodietetyczna, leczenie zaburzeń odżywiania

NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic
i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach 44-100 Gliwice
ul. Asnyka 10
Filia w Katowicach:
Katowice,
Ośrodek Psychoterapii "Dąbrówka" (odpłatnie)
ul. M. Skłodowskiej-Curie
25/2

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania
32 238 34 70
proponuje pacjentom profesjonalną konsultację, diagnozę, wewn. 22
psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię par 606 85 33 32
i rodzin.

