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Baza placówek/instytucji/organizacji świadczących profesjonalną pomoc dla rodziny i seniorów. 

nazwa 
placówki/instytucji

/organizacji 

 
kontakt 

 
forma pomocy godziny przyjęć 

stron 

Centrum Pieczy 
Zastępczej 

i Wspierania Rodziny 

Dział Poradnictwa 
Rodzinnego i Pomocy 

Specjalistycznej 

Dział Pieczy 
Zastępczej 

 

   

Gliwice, ul. gen. 
Władysława 

Sikorskiego 134 
(III piętro),  

sekretariat:             
tel. 32 335 41 37 

Dział 
Poradnictwa 
Rodzinnego 
i Pomocy 

Specjalistycznej 
tel. 32 335 41 35 

Dział Pieczy 
Zastępczej          

tel. 32 335 41 28 

 

 specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, 
 konsultacje i pomoc psychologiczna, 
 terapia dla osób dorosłych, 
 wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 badania psychologiczne dorosłych, w szczególności: kandydatów 
na rodziny zastępcze, rodzin zastępczych, osób objętych wsparciem 
asystentów rodziny i specjalistów pracy z rodziną,  

 szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,  
 badania psychologiczne dzieci w szczególności dzieci przebywających 

w rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci zagrożonych przejściem do pieczy 
zastępczej, dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, 

 rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin poprzez 
prowadzenie Trening Umiejętności Wychowawczych, grupy wsparcia, 
warsztatów dla rodzin, 

 monitorowanie środowisk zagrożonych kryzysem, 
 przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez: 

organizację kolonii i obozów z programem zajęć socjoterapeutycznych 
i profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, tworzenie projektów dot. zajęć/wyjść sportowych rodzin 
z dziećmi, pikników, spotkań wigilijnych i świątecznych dla rodzin 
i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

od poniedziałku 
do piątku w godzinach 

od 7.30 do 11.00 

Dział Poradnictwa 
Rodzinnego i Pomocy 

Specjalistycznej 
poniedziałek 

od 9.00 do 15.00 
od wtorku do czwartku 

od 8.30 do 13.00 
piątek 

od 8.30 do 12.00 

 

 

 

Centrum Pieczy 
Zastępczej 

i Wspierania Rodziny 

Biuro Projektu 
"Wspieramy - 
Wzmacniamy - 

Rozwijamy.  

 

Koordynator 
Projektu                    

tel. 507 732 570 

 realizacja w latach 2020 – 2022 Projektu "Wspieramy - Wzmacniamy - 
Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 - 2020 (EFS), w tym: 
- zwiększenie dostępności specjalistów: mediatora, psychologa 
neurologa, prawnika, logopedy, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień  
- prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie 
i przeciwdziałanie wiktymizacji wtórnej osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, 

Koordynator Projektu  
od poniedziałku 

do piątku od 9.00                
do 15.00 
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Deinstytucjonalizacja 
pieczy zastępczej 

w Gliwicach”.  

- prowadzenie wspólnych warsztatów dla dzieci i rodziców 
biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia. 
Celem projektu jest udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym, 
rodzinom biologicznym objętych wsparciem asystenta rodziny, 
kandydatom na rodziny zastępcze. 
 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
działający 

w strukturach 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

Gliwice, ul. gen. 
Władysława 

Sikorskiego 134  
(I piętro),  

tel. 32 335 53 40 

32 335 41 50, 
510 230 115- 
całodobowo 

 indywidualne poradnictwo i konsultacje psychologiczno - pedagogiczne, 
 terapia dla par, rodzin, 
 terapia dzieci i młodzieży, 
 interwencje środowiskowe - rozeznanie sytuacji bezpośrednio 

w miejscu zamieszkania, 
 pomoc socjalna, 
 organizowanie grup wsparcia i tematycznych zajęć warsztatowych 

np. warsztatów umiejętności psychospołecznych: grup informacyjno - 
edukacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie, grup 
korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, 

 warsztaty i treningi  wychowawcze, trening umiejętności 
wychowawczych, akademia rozwoju rodziny  a także trening rozwoju 
osobistego, asertywności, grupa wsparcia dla osób w żałobie, grupa 
wsparcia młodzi - dorośli, 

od poniedziałku 
do piątku w godzinach 

od 8.00 do 18.00 

(w okresie pandemii 
realizacja zadań 

w w/w godzinach online 
i telefonicznie) 

 

 

Dom dla Matek 
z Małoletnimi Dziećmi 

i Kobiet w Ciąży 
działający 

w strukturach 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

Gliwice, ul. gen. 
Władysława 

Sikorskiego 134 
(II piętro) 

tel. 32 335 53 40 

32 335 41 50, 
510 230 115- 
całodobowo 

 zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi 
i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się 
w sytuacji kryzysowej (podstawą przyjęcia do placówki jest 
skierowanie wydane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
na podstawie zrealizowanego wywiadu środowiskowego), 

placówka działa 
całodobowo, także 
w soboty, niedziele 

i święta w godzinach 
nocnych 

Hostel działający 
przy Ośrodku 
Interwencji 
Kryzysowej 

 

 

Gliwice, ul. gen. 
Władysława 

Sikorskiego 134 
(II piętro) 

tel. 32 335 53 40 
32 335 41 50, 
510 230 115  

 zapewnienie całodobowego, okresowego (do 3 miesięcy) schronienia 
osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym 
doświadczającym przemocy domowej (osoby do Hostelu przyjmowane 
są w asyście Policji bądź na podstawie skierowanie wydanego przez 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej), 

hostel działa 
całodobowo, także 
w soboty, niedziele 

i święta w godzinach 
nocnych, 
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Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Zespół pierwszego 
kontaktu 

i krótkoterminowej 
pracy socjalnej 

Gliwice, 
ul. Górnych  

Wałów 9  

informacja 
ogólna 

tel. 32 335 96 08 
(pokój nr 7) 

 

pracownicy 
socjalni: 

tel. 32 335 96 42 
(pokój nr 4) 
32 335 96 33 
(pokój nr 6) 

 wsparcie krótkoterminowe w zakresie udzielenia informacji na temat 
dostępnych form pomocy świadczonych przez Ośrodek oraz inne 
instytucje działające na rzecz rodzin, 

poniedziałek od 8.00 
do 16.30, 

wtorek, środa, 
czwartek od 8.00 

do 15.00 
piątek od 8.00 

do 13.30 
(przerwa od 12.00 

do 12.30) 

(w okresie pandemii: 
kontakt osobisty 

poniedziałek od 9.00 
do 16.00,  

czwartek od 8.00 
do 13:00,  

kontakt telefoniczny 
z pracownikiem 

socjalnym: 
poniedziałek od 9.00 
do 11.00, od 15.00 

do 16.30, wtorek, środa, 
piątek od 8.00 do 10.00, 

czwartek od 13.00 
do 15.00) 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Dział Analityczno-
Strategiczny,  

w skład którego 
wchodzi Zespół ds. 

pracy socjalnej 
i usług realizujący 
wsparcie w ramach 

projektów EFS 
 

Gliwice, 
ul. Bojkowska 20 

tel. 32 330 20 73 

 

Gliwice, 
ul. Górnych  

Wałów 9 (I piętro 
pokój 101) 

tel. 32 335 96 54 

 treningi umiejętności wychowawczych prowadzone w ramach projektu 
unijnego „Czas na sukces”, 

 wsparcie psychologa świadczone w ramach projektu unijnego "Twoja 
społeczność Twoją szansą. Etap I" (Osiedle Baildona), 

 wsparcie indywidualne/rodzinne udzielane przez specjalistów 
pracy z rodziną, psychologa, pedagoga, konsultanta ds. wsparcia 
rodziny z osobami niepełnosprawnymi, konsultanta ds. ekonomii 
i organizacji gospodarstwa domowego, 

 grupowe treningi i warsztaty: komunikacji w rodzinie, portret rodziny, 
motywacyjny, redukcji stresu i napięć, profilaktyka uzależnień 
i przemocy, konsekwentny rodzic, efektywne spędzanie czasu z 
dziećmi, prawidłowego odżywiania rodziny, savoir vivre dla dzieci,  

 usługi coachingu rodzinnego, rzecznika osoby zadłużonej, edukacji 
finansowej (w ramach projektu unijnego „Usługi społeczne na start II”) 

poniedziałek, piątek 
w godzinach od 8.00 

do 10.00, 
czwartek w godzinach 

od 13.00 do 14.00 
(powyższe dotyczy 
rekrutacji klientów 

do projektu) 

po pozostałe wsparcie 
klienci mogą zgłaszać 
się w godzinach pracy 

Ośrodka 
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Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Zespół pracy 
socjalnej 

i usług ds. wsparcia 
i aktywizacji osób 

i rodzin 

Gliwice, 
ul. ks. Ziemowita 

1  

tel. 32 335 96 73 
32 335 96 78 
32 335  96 76 

 wsparcie aktywizujące, w tym wsparcie rodzin zainteresowanych pracą 
nad wzmocnieniem funkcji wychowawczych, 

poniedziałek od 9.00 
do 11.00, od 15.00 
do 16.30, wtorek, 

środa, piątek od 8.00 
do 10.00, czwartek 
od 13.00 do 15.00 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zespół pracy 
socjalnej i usług 

ds. osób z 
 niepełnosprawnościa

mi, długotrwale 
chorych 

i uzależnionych  

Gliwice, 
ul. Bojkowska 20 

(I piętro)  

tel. 32 232 09 04 
32 232 09 02, 
32 401 03 51 

 wsparcie dla osób i rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności, 
długotrwałej choroby, zaburzeń psychicznych, uzależnień, 

poniedziałek 
w godzinach od 9.00 
do 11.00, od 15.00 
do 16.30, wtorek 

środa, piątek 
w godzinach od 8.00 
do 10.00, czwartek 
od 13.00 do 15.00 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej   
Zespół ds. 

przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 

kryzysom, 
trudnościom 
opiekuńczo – 

wychowawczym  

Gliwice, 
ul. Fiołkowa 26 

tel. 32 300 01 11 

 wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
w tym doświadczających przemocy, 

 

 

 

 

poniedziałek 
w godzinach od 9.00 
do 11.00, od 15.00 
do 16.30, wtorek, 

środa, piątek 
w godzinach od 8.00 
do 10.00, czwartek 
od 13.00 do 15.00 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Zespół ds. 
bezdomności 
i zagrożenia 

bezdomnością  

Gliwice, 
ul. Bł. Czesława 

36 

tel. 32 335 96 80 
-81 

Gliwice, 
ul. Władysława 
Reymonta 18 
tel. 300 23 20 

 wsparcie dla rodzin zagrożonych problemem bezdomności lub 
doświadczających bezdomności, 

 monitoring miejsc pobytu osób bezdomnych w warunkach 
niemieszkalnych, 

 prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób 
bezdomnych, 

 wsparcie dla osób, które uzyskały lokal socjalny/docelowy z zasobów 
gminy w usamodzielnieniu,  

 koordynacja korzystania przez osoby bezdomne i potrzebujące z oferty 
Punktu Higieny mieszczącego się przy ul. Okopowej 6, 

poniedziałek 
w godzinach od 9.00 
do 11.00, od 15.00 
do 16.30, wtorek, 

środa, piątek 
w godzinach od 8.00 
do 10.00, czwartek 
od 13.00 do 15.00 
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Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

 

Gliwice, 
ul. Górnych  

Wałów 9  

tel. 516 040 156 
Infolinia 22 505 

11 11 

realizacja Projektu „Wspieramy seniora 70+” poprzez dostarczanie 
niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność 
wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, drobne 
usługi wolontariuszy, 

516- 040-156 (OPS) 

Infolinia 22 505-11-11 

 

Gliwickie Centrum 
Organizacji 

Pozarządowych 
Dział Aktywności 

Społecznej 
Strefa Seniora 

Gliwice 
ul. Studzienna 6  

tel. 32 775 20 53 
 

 udzielanie doradztwa, 
 udostępnianie sal i sprzętu, 
 pośrednictwo wolontariatu, 
 prowadzenie szkoleń, projektów edukacyjnych, działań animacyjnych 

od poniedziałku                  
do piątku 

w godzinach od 10.00 
do 18.00 

 

Poradnia 
Psychologiczno - 

Pedagogiczna  

Gliwice, 
ul. Aleksandra 

Gierymskiego 1, 

tel. 32 231 05 69 

 terapia rodziny, 
 mediacje, 
 grupy wsparcia dla rodziców, 
 Szkoła dla rodziców, 
 warsztaty dla rodziców, 
 diagnoza problemów rodzinnych, 
(udział rodzica w w/w formach pomocy musi być  poprzedzony diagnozą 
problemu dziecka, rodzic jest zakwalifikowany i skierowany do jednej 
z powyższych form pomocy przez pracownika poradni), 

od poniedziałku 
do czwartku 

w godzinach od 8.00 
do 18.00, w piątek 
od 8.00 do 15.30, 
w wakacje, ferie 

i przerwy świąteczne 
od 8.00 do 15.00   

Oddział Rejonowy 
Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

Gliwice, 
ul. Wrocławska 

16  
tel. 32 231 70 68 

 udzielanie pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD (żywność 
jest wydawana wg harmonogramu) oraz zadania zleconego przez 
Urząd Miejski "Paczka żywnościowa dla najuboższych mieszkańców 
Gliwic",  

 prowadzenie magazynu rzeczy używanych w celu wsparcia 
bezdomnych i osób potrzebujących pomocy (odzież, obuwie, 
art. gospodarstwa domowego itp.), 

od poniedziałku 
do piątku od 8:00 

do 14:30 

 

Oddział Rejonowy 
Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

Świetlica opiekuńczo 
- wychowawcza 

Gliwice, 
ul. Wrocławska 

16  
tel. 32 231 70 68 

 prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 
(placówka prowadzona na zlecenie miasta), 

poniedziałek, wtorek, 
piątek w godzinach 
od 15.00 do 18.00 

http://gcop.gliwice.pl/lokale/
http://gcop.gliwice.pl/co-oferujemy/sprzet/
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Towarzystwo 
Wspierania Świetlicy 
dla Dzieci w Sośnicy  

Gliwice, 
ul. Skarbnika 35 
tel. 792 394 913 

 prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 
(placówka prowadzona na zlecenie miasta), 

od poniedziałku 
do piątku w godzinach 

od 14.30 do 19.30 

Stowarzyszenie 
Animatorów 

Wszechstronnego 
Rozwoju Młodzieży  

Gliwice, 
ul. Bł. Czesława 

5 
tel. 32 775 18 37   

 prowadzenie świetlicy opiekuńczej „Animator” dla dzieci i młodzieży  
(placówka prowadzona na zlecenie miasta), 

od poniedziałku 
do piątku w godzinach 

od 16.00 do 20.00 

Fundacja SPORT – 
TRAVEL 

Świętochłowice, 
ul. Chopina 

39/46 
tel. 502 689 969 

 prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 
w formie pracy podwórkowej TRAMPOLINA w lokalizacjach: Sośnica, 
Łabędy, Szobiszowice, Osiedle Baildona, rejon ul. Pszczyńskiej oraz 
rejon ul. Chorzowskiej (placówka prowadzona na zlecenie miasta), 

od poniedziałku 
do piątku od 15.00 

do 19.00 

Fundacja Świętej Rity  Gliwice 
ul. Powstańców 
Warszawy 2/1 

tel. 735 469 332  

 prowadzenie świetlicy opiekuńczej „Dzieci Świętej Rity”  przy Parafii 
Św. Bartłomieja w Gliwicach, ul. Bernardyńskiej 5,  świetlica zapewnia 
dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w odrabianiu zadań domowych 
oraz w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia 
tematyczne rozwijające zainteresowania, ponadto zapewnia ciepły 
posiłek, słodki poczęstunek, udziela pomocy materialnej w postaci 
paczek świątecznych i drobnych prezentów urodzinowych, 

od poniedziałku 
do piątku w godzinach 

od 14.00 do 18.00 

 

Stowarzyszenie GTW Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 

1/1 

tel. 500 170 516, 
507 319 462  

 prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 
(do 15 roku życia) w formie pracy podwórkowej w dzielnicach:  
Wójtowa Wieś/Ostropa, Stare Gliwice, Wojska Polskiego (z siedzibą 
w Orkana Arena przy ul. Orkana 8), w ramach placówki prowadzone 
są zajęcia i warsztaty socjoterapeutyczne, udzielane jest wsparcie 
pedagoga i psychologa, realizowane są miniprojekty dla lokalnej 
społeczności, w tym projekt Mobilna szkoła, prowadzona jest 
współpraca z rodzinami podopiecznych, zajęcia odbywają się 5 dni 
w tygodniu po minimum trzy godziny wg harmonogramu miesięcznego, 

od poniedziałku 
do piątku w godzinach 

od 16.00 do 19.00, 
w weekend od 09:00 

do 12:00 

 

 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Psych- Med              
Sp. z o. o.,  

 

Gliwice, 
ul. ks. Ziemowita 

6 

tel. 32 231 15 51  

 

w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego: 
 terapia i leczenie wszystkich zaburzeń psychicznych, 
 terapia rodzin i małżeństw, 

 

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego  

poniedziałek, wtorek, 
czwartek od 7.30 

do 20.00, środa, piątek 
od 7.30 do 15.30 
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w ramach którego 
działa: Poradnia 

Zdrowia 
Psychicznego, 

Dzienny Oddział 
Rehabilitacji 

Psychiatrycznej, 
Zespół Leczenia 
Środowiskowego       

 (kontrakt 
Narodowego 

Funduszu 
Zdrowia)     

w ramach Dziennego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (dla pacjentów 
głównie z rozpoznaniem chorób psychicznych): 
 cykle psychoedukacyjne dla pacjentów i ich rodzin dotyczące sposobów 

leczenia schizofrenii,  

w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego:  
 świadczenia lekarskie, psychologiczne, psychoterapeutyczne, socjalne, 
 terapia środowiskowa, 
 wsparcie w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym,  
 pomoc w dostępie do świadczeń psychiatrycznych,   
(zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia skierowanie nie jest 
wymagane do lekarza psychiatry, do wszystkich pozostałych świadczeń 
jest wymagane skierowanie),    

Dzienny Oddział 
Rehabilitacji 

Psychiatrycznej 
od poniedziałku 
do piątki od 7.30 

do 15.30,  

Zespół Leczenia 
Środowiskowego 
od poniedziałku 

do piątku od 12.00 
do 20.00 

Poradnia Leczenia 
Uzależnień   

Centrum Zdrowia 
Psychicznego 

i Leczenia Uzależnień 
Familia Sp. z o.o.   

Gliwice,                      
ul. Dębowa 5 

tel. 32 231 86 15 
wew. 33   

502 778 646 

udzielenie pomocy dla osób uzależnionych (pełnoletnich) i ich rodzin: 
 konsultacje indywidualne z terapeutą, 
 konsultacje indywidualne z psychologiem, 
 konsultacje lekarskie, 
 terapia grupowa, w tym: grupa informacyjno – edukacyjna oraz grupa 

asertywności,  

poniedziałek, środa, 
czwartek od 8.00 
do 18.00, wtorek, 

piątek od 8.00 
do 15.00 
pacjenci 

są przyjmowani 
po telefonicznym 
ustaleniu terminu 

wizyty   

Ośrodek Wsparcia 
Osób 

Pokrzywdzonych  
Przestępstwami 

Gliwice, ul. Ojca 
Jana 

Siemińskiego 22 

tel. 579 519 688 
(infolinia czynna 

całą dobę) 

pomoc jest skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
świadków przestępstw i osób im najbliższych:  
 wsparcie w zakresie pomocy prawnej oraz wsparcie w zakresie 

alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje), 
 wsparcie psychoterapeutyczne, psychologicznego (także dla dzieci) 

i psychiatryczne, 
 wspieranie przez uprawnione osoby pierwszego kontaktu, 
 wsparcie finansowe, w tym pokrywanie: kosztów świadczeń 

zdrowotnych i lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlega 
refundacji, kosztów związanych z kształceniem (w tym zakup 
materiałów edukacyjnych), finansowanie przejazdów środkami 
komunikacji publicznej, dofinansowanie do zakupu żywności, odzieży, 
środków czystości, sprzętu i wyposażenia mieszkania, bieżących 
zobowiązań,   

od poniedziałku 
do czwartku od 10.00 

do 18.00, piątek 
od 12.00 do 20.00, 

sobota od 10.00 
do 15.00  

infolinia 579 519 688 
czynna całą dobę 
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