
POWRÓT DO LISTY Nazwa jednostki ZAKRES PORADNICTWA
Adres

telefon

www, e-mail

Dni i godziny pracy KRYTERIA DOSTEPU DO USŁUGI Uwagi

Publiczna
Poradnia Psychologiczno

- Pedagogiczna w Knurowie

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, programy profilaktyczno - 

wychowawcze w placówkach terenowych, treningi umiejętności 

wychowawczych dla rodziców.

W szczególności: diagnozowanie, opiniowanie, działalność 

terapeutyczna, grupy wsparcia, mediacje, interwencja 

kryzysowa, działalność profilaktyczna, poradnictwo, konsultacje. 

ul. Kosmonautów 5a

44-194 Knurów,

tel. 32 235 14 76,

poradniaknurow@powiatgliwicki.pl,

www.pppknurow.drl.pl

Godziny pracy sekretariatu:

 Poniedziałek - Piątek 

od 8.00 do 15.00

Poradnia  udziela pomocy dzieciom 

uczęszczającym do szkół mających siedzibę na 

terenie Powiatu Gliwickiego, ich rodzicom  

oraz nauczycielom.

Rejonizacja: Knurów, Gierałtowice, 

Pilchowice, Sośnicowice

Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, 

surdopedagogów, tyflopedagogów, 

oligofrenopedagogów, logopedów, 

neurologopedów, doradców zawodowych oraz 

lekarza medycyny.

Publiczna
Poradnia Psychologiczno

- Pedagogiczna w Pyskowicach

Diagnozowanie dzieci i młodzieży.

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających 

wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i 

placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i 

placówek 

w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone w celu określenia 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienia 

mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego 

problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37

44-120 Pyskowice,

tel. 32 233 32 23,

ppppyskowice@powiatgliwicki.pl,

www.ppp-pyskowice.pl

Poniedziałek - Piątek

od 7.30.00 do 17.00

Poradnia  udziela pomocy dzieciom 

uczęszczającym do szkół mających siedzibę na 

terenie Powiatu Gliwickiego, ich rodzicom  

oraz nauczycielom.

Rejonizacja: Pyskowice, Wielowieś, 

Rudziniec, Toszek

Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, 

surdopedagogów, tyflopedagogów, 

oligofrenopedagogów, logopedów, 

neurologopedów, doradców zawodowych.

Publiczna
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital 

Psychiatryczny w Toszku

Diagnoza i leczenie psychiatryczne, pomoc psychologiczna 

psychoterapeutyczna, Leczenie alkoholowych zespołów 

abstynencyjnych (detoksykacja), stacjonarne świadczenie terapii 

uzależnienia od alkoholu.

ul. Gliwicka 5

44-180 Toszek,

tel. (32) 233 41 12,

info@szpitaltoszek.pl

Całą dobę

Skierowane do osób wymagających 

specjalistycznego świadczenia zdrowotnego 

a w szczególności psychiatrycznych usług 

lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego.

Niepubliczna
Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna Geneza 

w Knurowie

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna.

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży

ul. Bolesława Chrobrego 11A,

44 - 194 Knurów,

tel.  32 321 28 54,

Od poniedziałku do piątku 

od 10.00 do 20.00

Z usługi Poradni mogą korzystać:

dzieci, młodzież i dorośli, nauczyciele, 

wychowawcy, specjaliści z placówek 

oświatowych, przedstawiciele instytucji i 

organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą 

oraz na rzecz dzieci i młodzieży.

Korzystanie z poradni jest dobrowolne i odpłatne, 

bądź też dofinansowane z uprawnionych do tego 

instytucji. 

Organizacja

Pozarządowa

Fundacja ITAKA Centrum 

Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Pomoc psychologiczna, pomoc socjalna, pomoc prawna, 

wsparcie i pomoc osobom zaginionym i ich rodzinom

skr. pocztowa 127

00-958 Warszawa 66

Linia Wsparcia 22 654 70 70

tel. w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 

116 000

biuro@zaginieni.pl

www.itaka.org.pl

Poniedziałek - Piątek 

od 13.00 do 17.00

    w każdą Sobotę i Niedzielę  od 11.00 

do 13.00

Obywatele RP
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Organizacja

Pozarządowa
Stowarzyszenia MONAR

Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, pomoc w 

rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem

ul. Nowolipki 9B

00-151 Warszawa

tel. 22 635 95 09,

22 635 13 26,

22 635 94 37,

biuro@monar.org

http://www.monar.org

Poniedziałek - Piątek 

od 7.30 do15.30
Obywatele RP

Organizacja

Pozarządowa

Polskie Towarzystwo 

Zapobiegania Narkomanii 

ODDZIAŁ KATOWICE

Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, pomoc w 

rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem

ul. Warszawska 19 

40 - 009 Katowice

tel. 783 225 330

rzata@tlen.pl

tzn.katowice@neostrada.pl           

biuro@ptzn.katowice.pl 

 Poniedziałek 10.00 -19.00

 Wtorek  15.00 - 19.00

  Środa 10.00 - 14.00

  Czwartek 10.00 - 19.00

  Piątek 15.00 - 19.00

Obywatele RP

Organizacja

Pozarządowa

Stowarzyszenie Centrum 

Terapii Dziecięcej TĘCZA

w Knurowie

Pomoc terapeutyczna, psychologiczna, pedagogiczna dzieci i 

młodzieży

ul. Wincentego Witosa 23

44-196 Knurów,

tel. 692 434 342,

biuro@tęczaknurów.pl

www.tęczaknurów.pl

Kontakt telefoniczny 

lub mailowy

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem 

obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem Knurowa, gmin  

powiatu gliwickiego oraz województwa 

śląskiego, a także prowadzi działalność poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli 

wymaga tego prawidłowa

realizacja celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje

 cele poprzez prowadzenie działalności pożytku 

publicznego na rzecz ogółu społeczności w formie 

odpłatnej i nieodpłatnej.

Organizacja

Pozarządowa

Klub Abstynentów

 "Krokus"

Pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i ich rodzinom.

ul. Daszyńskiego 28

44-100 Gliwice

tel.:32 231 57 65

(tylko w godzinach otwarcia) 

lub 515 528 072 (od 7.00 do 21.00) 

kakrokusgliwice@gmail.com

http://www.krokus-gliwice.org

Wtorek - Czwartek

 od 14.00 do 20.00
Obywatele RP

Organizacja

Pozarządowa

Śląska Fundacja Ochrony

 Zdrowia Psychicznego 

„Parasol”

Podejmowanie działań z zakresu ochrony i zachowania zdrowia 

psychicznego, rozwijanie zachowań i umiejętności 

pozwalających na radzenie sobie w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu psychicznemu z wykorzystaniem osobistych zasobów, 

wspieranie rozwoju osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem 

tworzenia i utrzymania satysfakcjonujących relacji osobistych, 

rodzinnych i społecznych,

ul. Zwycięstwa 1

44-100 Gliwice

tel. 500-283-338

parasol.fundacja@gmail.com

Kontakt telefoniczny lub mailowy Obywatele RP

Organizacja

Pozarządowa

Fundacja „Arka Noego”  

w Gliwicach. 

Pomoc terapeutyczna, psychologiczna osobom uzależnionym od 

alkoholu i narkotyków.

Siedziba Fundacji  Arka Noego

44-100 Gliwice

ul. Barlickiego 3

 Aktualnie Fundacja prowadzi dwie placówki terapii 

ambulatoryjnej:

Knurów ul. Legionów 2 (przychodnia Regimed)

Gliwice ul. Barlickiego 3 

(Młodzieżowy Dom Kultury) 

Rejestracja telefoniczna 

668 630 980 

Obywatele RP
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