LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
na podst. art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

RODZINNE
PSYCHOLOGICZNE / PEDAGOGICZNE
Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

1

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Toruniu

PCPR realizuje zadania z zakresu
pomocy i integracji społecznej,
wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej oraz rehabilitacji
społecznej osób
niepełnosprawnych. Działania
obejmują środowiskową pomoc
społeczną, rehabilitację społeczną
osób niepełnosprawnych i pomoc
kierowaną do dzieci pozbawionych
właściwej opieki rodziców.

2

Fundacja służy pomocą
psychologiczną i prawną, inicjuje
dyskusję o doświadczeniu żałoby i
Telefon Wsparcia Dla stara się uwrażliwiać
społeczeństwo na sytuację
Osób w Żałobie
osieroconych dorosłych i dzieci.
Prowadzi szkolenia i warsztaty na
temat pomocy osobom w żałobie.

3

Telefon Zaufania Dla
Osób Starszych

Adres

Telefon, e-mail, www

Dostępność
(dni i godziny)

Kryteria dostępu

pn-pt 7:30 - 15:30

mieszkańcy powiatu
toruńskiego

56 662 87 50

87-100 Toruń,
ul. Towarowa 4-6

sekretariat@pcpr-torun.pl

800 108 108
Fundacja Nagle Sami
Al. Wojska Polskiego
1A
info@naglesami.org.pl
01-524 Warszawa Żoliborz
www.naglesami.org.pl

Stowarzyszenie mali bracia
Ogólnopolskie
800 70 2222 bezpłatna infolinia
Ubogich przeciwdziała
Stowarzyszenie mali
marginalizacji osób starszych,
bracia Ubogich
porady@liniawsparcia.pl
łamie stereotypy na temat
ul. Gen. Władysława
starości i alarmuje społeczeństwo
Andersa 13
o trudnej sytuacji seniorów w
00-159 Warszawa www.malibracia.org.pl
Polsce.

dla osób po stracie na
wszystkich etapach żałoby,
dorosłych i dzieci, rodzin,
pn.-pt. 14:00-20:00
przyjaciół,
współpracowników, dla
instytucji i urzędów

24 godz. przez 7 dni
w tygodniu

osamotnione osoby
starsze, wolontariusze
chcący nieść pomoc

Linia Wsparcia Dorośli
(22) 654 70 70
4

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych

Fundacja Itaka
Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka
pn.-pt. 13:00-17:00
00-958 Warszawa 66 i Nastolatka 116 000
skr. poczt. 127
biuro@zaginieni.pl

bliscy, znajomi, sąsiedzi
osób zaginionych

www.zaginieni.pl
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Chełmży

5

87-140 Chełmża,
diagnozowanie poziomu rozwoju,
ul. Św. Jana 18
potrzeb i możliwości oraz
zaburzeń rozwojowych i zachowań
dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
Filia w Dobrzejewicach
wspomaganie dzieci i młodzieży
87-123 Dobrzejewice
(budynek DPS)
odpowiednio do ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz
Oddział w Złejwsi
możliwości psychofizycznych,
87-134 Zławieś Wielka
Wielkiej (budynek
prowadzenie terapii dzieci i
ul. Handlowa 7
Urzędu Gminy)
młodzieży, w zależności od
rozpoznanych potrzeb, pomoc
87-103 Mała
Oddział w Małej
rodzicom i nauczycielom w
Nieszawka
Nieszawce (budynek
rozpoznawaniu i rozwijaniu
Gminnego Przedszkola)
ul. Kręta 4
indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci i
87-122 Grębocin
Oddział w Grębocinie młodzieży
ul. Szkolna 8

56 675 67 27
sekretariat@poradnia-chelmza.pl
www.poradnia-chelmza.pl
56 678 64 62
sekretariat.dobrzejewice@poradniachelmza.pl

informacja w
placówce

56 676 77 71

dzieci, młodzież, rodzice i
nauczyciele

sekretariat.zlawies@poradniachelmza.pl
661539996
sekretariat.zlawies@poradniachelmza.pl
56 622 45 65
sekretariat.grebocin@poradnia.chelmz
a.pl

telefon zaufania 801
112 102 wtorki,
środy i czwartki od
16:00 do 18:00

800 70 2222 bezpłatna infolinia

6

Centrum Wsparcia dla
kryzysy psychiczne, stany
osób w stanie kryzysu
depresyjne, myśli samobójcze
psychicznego

Fundacja Itaka
porady@liniawsparcia.pl
00-958 Warszawa 66
skr. poczt. 127
www.liniawsparcia.pl

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

dla osób będących w
kryzysie psychicznym

