
Wydział Spraw Społecznych  Stanowisko ds. profilaktyki 
uzależnień 

ul. Teatralna 26 

pon., śr., czw., pt., godz. 7.30 – 15.15,  

wt., godz. 7.30 - 16.30 

m.in. 

- opracowywanie projektów uchwał, 

- prowadzenie zadań związanych z nadzorem Prezydenta Miasta  

nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi  w wieku  

do lat 3; 

 

„Centrum św. Katarzyny i M. Talbota” przy Domu Zakonnym  
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo 

ul. Warszawska 45 tel. 957 322 692 
m.in. 
- ciepłe posiłki dla osób trzeźwych, 
- pieczywo dla każdego, 
- pomoc duchowa, 
- prysznic dla kobiet trzeźwych; 
 

Straż Miejska w Gorzowie Wlkp. 
ul. Myśliborska 34 tel. 957 355 728 
Poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30 
- pomoc osobom nietrzeźwym oraz bezdomnym, 
- zajęcia profilaktyczne z młodzieżą i dziećmi, 
- rozwiazywanie problemów mieszkańców dot. spożywania 
alkoholu w miejscach zabronionych oraz zakłócania spokoju; 
 

Sąd Rejonowy 
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 

do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich 
ul. Dzieci Wrzesińskich 5 tel. 957 210 966 
Poniedziałek – Piątek godz. 8.30 - 14.30 
- realizacja postanowień w przedmiocie podjęcia zobowiązania do 
leczenia, 
- profilaktyka; 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 
ul. Kwiatowa 10 Centrala tel. 957 381 900,  
Telefony alarmowe 112, 997 
Dyżurny KWP 957 382 511 
- profilaktyka postępowania w sprawach nieletnich, 
- specjaliści do spraw nieletnich; 
 

Komenda Miejska  Policji w Gorzowie Wlkp. 
ul. Wyszyńskiego 122  
Centrala tel. 957 381 900,  
Telefony alarmowe 112, 997 
Dyżurny KWP 957 382 511 
Wydział Prewencji godz. 7.30 – 15.30  
- profilaktyka postępowania w sprawach nieletnich, 
- specjaliści do spraw nieletnich; 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

PODMIOTY ZAJMUJĄCE SIĘ 

PROFILAKTYKĄ  

I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ  

NA TERENIE MIASTA 

GORZOWA WLKP. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



BEZPŁATNE PUNKTY KONSULTACYJNE ZAJMUJĄCE SIĘ 
PROFILAKTYKĄ UZALEZNIEŃ  

 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie Zespół ds. Uzależnień 

 ul. Jagiełły 7 tel. 505 276 395 
Wtorek godz. 9.00 – 11.00 

 ul. Drzymały 10 tel. 519 319 539 
Czwartek godz. 7.30 – 15.15 

m.in. 
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, 
- terapia krótkotrwała dla osób uzależnionych, 
- pomoc terapeutyczna rodzinom osób uzależnionych; 

 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 

Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp. 
      ul. Boh. Westerplatte 10 

 Punkt Konsultacyjny  tel. 957 151 360 
Poniedziałek godz. 9.00 – 12.00 
Środa godz. 13.00 – 16.00 
Piątek godz. 16.00 – 19.00 

 Zespół Świetlicowy  tel. 694 482 891 
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00 – 20.00 

 Program „Fred goes net” tel. 507 527 687 
m.in.  

- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych,  
zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin, 
- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. 
- grupa post rehabilitacyjna dla osób po ukończonej terapii 

 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ul. Teatralna 26 tel. 957 355 806 

Poniedziałek – Czwartek godz. 15.15 – 17.30 

Piątek godz. 15.30 – 17.30 – dyżur przewodniczącego 

m.in.  

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, 

- inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, 

- bieżąca praca w zespołach, 

 

Klub Abstynenta „24 godziny” 
ul. Łużycka 32/4 tel. 957 351 342, 693 466 821  
Stowarzyszenie realizuje pomoc dla osób bezdomnych, rodzin,  
osób uzależnionych od alkoholu 
m.in. poprzez: 
- udzielanie pomocy w leczeniu uzależnienia, 
- udzielania pomocy prawnej, 
- udzielanie pomocy w zakresie ustalenia stopnia 
niepełnosprawności, 
- udzielanie pomocy w usamodzielnieniu się, 
- grupy samopomocowe AA, Al.-Anon, DDA; 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Odnowa” z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. 

ul. Mieszka I 11 
Poniedziałek godz. 17.00 – 19.00 Grupa Al.-Anon  
„Afrodyta” – dla osób współuzależnionych, 
Wtorek godz. 18.00 – 20.00 Grupa AA-„Auxilium” – dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 
Środa godz. 17.00 – 18.00 możliwość nabycia literatury AA, 
Czwartek godz. 18.30 – 20.30 – Grupa AA „Remedium – jest sposób” 
– dla osób uzależnionych od alkoholu, 
2 i 4 wtorek miesiąca godz. 16.00-18.00 konsultacje i porady udzielane 
przez specjalistę psychologii klinicznej i terapeutę uzależnień od 
alkoholu; 
 

Koło Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym 

ul. Walczaka 27 tel. 957 239 747 
m.in. 
- opieka i profesjonalna pomoc osobom w stanie nietrzeźwości, 
- pierwsza pomoc osobom nietrzeźwym w nagłych wypadkach,  
- praca z osobami opuszczającymi OPON oraz z osobami spoza 
Ośrodka 
- współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z 
uzależnieniami, 
- streetworking – monitoring miejsc niezamieszkalnych we 
współpracy ze Strażą Miejską i Policją oraz GCPR; 

 
OŚRODKI TERAPII UZALEŻŃIEŃ 

 
Stowarzyszenie MONAR 

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień 

ul. Ogińskiego 43   Tel. 957 367 171 

Poniedziałek - Środa godz. 10.00 – 18.00 

Czwartek godz. 10.00 – 20.00 , Piątek godz. 10.00 – 14.00 

m.in.  

- terapie grupowe i indywidualne, 

- grupa psychoedukacyjna i wsparcia rodzin osób uzależnionych, 

- diagnostyka problemu uzależnień (chemicznych i behawioralnych) 

- usługi psychiatryczne i psychologiczne, 

- profilaktyka uzależnień; 

 

Ośrodek Terapeutyczny „SZANSA” s.c. 

 Przychodnia Terapii Uzależnień, współuzależnienia  
i Zdrowia Psychicznego 
ul. Mieszka I 57/3 tel. 957 205 074 

 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
ul. Mickiewicza 21/8 tel. 957 354 575 

m.in.  

- podstawowy i pogłębiony program terapii współuzależnionych od 

alkoholu, 

- podstawowy i pogłębiony program terapii DDA, 

- podstawowy i pogłębiony program terapii uzależnienia  od 

środków psychoaktywnych, 

- podstawowy i pogłębiony program terapii współuzależnienia             

od środków psychoaktywnych, 

- program dla „nietrzeźwych kierowców”, 

- skierowania do stacjonarnych placówek leczenia uzależnienia; 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Przychodnia Dworcowa”  

ul. Dworcowa 4;  tel. 957 204 641 

 Poradnia Leczenia  Uzależnień 
m.in.  

- porady diagnostyczne dla osób współuzależnionych  
         i uzależnionych 

- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, 
- sesje terapii indywidualnej 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 - porady diagnostyczne, 
- sesje terapii indywidualnej w nurcie psychoterapii systemowej; 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii 
Uzależnień s.c. Apolonia Górniak,  Jan Górniak 

ul. Warszawska 6/20 Tel. 957 204 526 
Poniedziałek – Czwartek godz. 8.00 – 20.00 

Piątek godz. 8.00 – 14.00  

m.in.  

- psychoterapia indywidualna i grupowa, 

- podstawowy i pogłębiony program terapii osób uzależnionych,  

- podstawowy i pogłębiony program terapii osób             

współuzależnionych,  

- podstawowy i pogłębiony program terapii DDA, 

- poradnia nikotynowa (Czw.  godz. 16.00 – 20.00, Pt. 8.00–12.00) 

 

INNE JEDNOSTKI POMOCOWE 
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Okrzei 39 tel. 957 214 215 
- całodobowy telefon i ambulatorium, 
- całodobowy hostel, 
- interwencyjny zespół wyjazdowy, 
- profilaktyka; 
 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna  
ul. Bracka 7 tel. 608 293541 
- poradnictwo rodzinne i małżeńskie, 
- poradnictwo psychologiczne, prawne, duchowe, socjalno-
zawodowe, 
- naturalne planowanie rodziny, 
- wsparcie w kryzysie; 
 

Caritas Diecezji  Zielonogórsko-Gorzowskiej 
ul. Czereśniowa 15 tel. 600 987 748 
Poniedziałek – Piątek godz. 7.30 – 15.30  
m.in. 
- wydawanie żywności, 
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


