Powiat żagański

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
68-100 Żagań
ul. Nowogródzka 1
tel.: (068) 476 32 11
tel. alarmowy: 997
e-mail: kpp_zagan@lubuska.policja.gov.pl

Oferta:
 interwencja, zapewnienie
bezpieczeństwa,
 zebranie dowodów,
 Niebieskie Karty,
 profilaktyka nieletnich,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żaganiu
68 -100 Żagań
ul. Śląska 1
tel.: (068) 477 29 00

Oferta:
 diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
 prowadzenie poradnictwa psychologicznego i
pedagogicznego
 popularyzacja wiedzy psychologiczno pedagogicznej wśród rodziców
 konsultacje specjalistyczne stosownie do potrzeb
 realizacja programów profilaktyczno –
edukacyjnych sprzyjających prawidłowemu
funkcjonowaniu dzieci i młodzieży
 warsztaty umiejętności wychowawczych dla
rodziców

cd. PPP w Żaganiu



mediacje rodzinne



terapia indywidualna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy

praca ze sprawcami przemocy rówieśniczej
praca z rodzinami, w których występuje przemoc
indywidualna praca z ofiarami przemocy
 terapia dla sprawców przemocy





socjologiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna pomoc dla osób
potrzebujących pomocy



punkt uzależnień toksycznych – wstępna
konsultacja dla osób mających kontakt ze
środkami psychoaktywnymi

Punkt Interwencji Kryzysowej w Żaganiu
czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00 do 18:00
68-100 Żagań
ul. Śląska 1
tel.: (068) 477 77 75

Oferta:
 pomoc psychologiczna
 pomoc pedagogiczna
 poradnictwo rodzinne
 wskazanie miejsc gdzie można uzyskać
pomoc, w związku z przemocą w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
dyżury Kuratora Sądowego w każdy czwartek w godzinach 16:00 – 18:00
Punkt Poradni Rodzinnej
68 -100 Żagań
ul. Śląska 1
tel.: (068) 477 77 95 do 97
faks: (068) 477 77 74

e-mail: pcprzagan@o2.pl

Oferta:
 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn
 funkcjonowanie Pogotowia Rodzinnego oraz Rodzin Zastępczych
Specjalistycznych i Rodzin Zastępczych Wielodzietnych
 dyżury Kuratora Sądowego
 porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym
 działalność charytatywna

cd. PCPR











ochrona i promocja zdrowia
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
promocja i organizacja wolontariatu
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
indywidualne dofinansowania z PFRON (turnusy
rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacja
barier funkcjonalnych i technicznych
Punkt Poradni Rodzinnej – poradnictwo rodzinne

Sąd Rejonowy w Żaganiu
68-100 Żagań
ul. Szprotawska 3
tel.: informacja (068) 367 11 01

Oferta:
 stosowanie prawa w celu zwiększenia
bezpieczeństwa osób poddanych
przemocy
 opieka kuratorska (informowanie Sądu o
przebiegu dozoru, praca
resocjalizacyjna, nadzorowanie
przestrzegania porządku prawnego
przez dozorowanych)
 pozbawienie i ograniczenie władzy
rodzicielskiej wobec małoletnich

Prokuratura Rejonowa
68 -100 Żagań
ul. Dworcowa 57
tel.: (068) 377 21 48
faks: (068) 377 66 64
e-mail: przygan@zielona-gora.po.gov.pl

Oferta:
 pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku
przestępstwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
68 -100 Żagań
ul. Pstrowskiego 3
tel.: (068) 478 14 54
faks: (068) 478 14 55

Oferta:
 poradnictwo w zakresie opieki społecznej, udzielanie informacji o
przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy
oraz kwalifikowanie do ich uzyskania
 kierowanie do uzyskania poradnictwa specjalistycznego
 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 dokonanie diagnozy sytuacji rodziny lub osoby
 pomoc finansowa i rzeczowa (np. posiłki)
 Niebieska Karta
 pomoc w zapewnieniu schronienia – kierowanie do domów
samotnej matki, schronisk, itp.
 wskazanie miejsc gdzie można uzyskać pomoc, w związku z
przemocą w rodzinie

Wincentyńskie Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii NSPJ w Iłowej
Terapeuta Uzależnień
68-120 Iłowa
ul. Żagańska 44
tel.: (068) 377-43 63
Terapeuta Uzależnień
W pierwszy poniedziałek miesiąca przyjmuje w godzinach 13:00 – 15:00
w trzeci poniedziałek miesiąca przyjmuje w godzinach 16:30 – 19:00

Oferta:
 prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
 grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie
 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
przyjmuje terapeuta uzależnień Grzegorz Mutwil –
świadczy on pomoc i udziela wsparcia osobom
uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu

Dom Samotnej Matki w Żaganiu - 68-100 Żagań
ul. Piłsudskiego 21
tel.: (068) 367 13 11
tel. kom.: 0510 127 253 - kierownik

Oferta:
 zapewnienie schronienia dla kobiet i ich dzieci
(nieokreślony czas pobytu - 40 miejsc)
 poradnictwo, wsparcie
 współpraca z instytucjami udzielającymi
wsparcia i pomocy


Żagańskie Stowarzyszenie KLUBU ABSTYNENTA „PROMYK” w Żaganiu
68-100 Żagań
ul. Buczka 6
tel.: (068) 477 39 12
e-mail: klub_abs@vp.pl

Oferta:
 pomoc w zwalczaniu nałogu
 prelekcje terapeutyczne
 doradztwo w sprawach uzależnień
 wsparcie dla osób współuzależnionych od
alkoholu

Terapia uzależnień

ul. Jana Pawła II 1/1
68-100 Żagań,
tel. 68 444 85 33

Tel. rejestracja - 68 444 85 33
Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku:
poniedziałek 13.00 - 20.00
wtorek 11.00 - 20.00
środa 10.00 - 20.00
czwartek 13.00 - 20.00
piątek 10.00 - 17.00

poradnia zdrowia psychicznego
 poradnia terapii uzależnienia i
współuzależnienia od alkoholu
 poradnia terapii uzależnienia od środków
psychoaktywnych


Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Osoby uzależnione
 Diagnozowanie w kierunku uzależnienia, diagnozowanie innych
osobistych problemów pacjenta wynikających z przebiegu choroby
 Konsultacje specjalistyczne
 Psychoterapia uzależnienia w sesjach indywidualnych i grupowych
w dwóch etapach:
 podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu.
 program zaawansowany terapii uzależnienia od alkoholu.
Osoby współuzależnione
 Diagnostyka,
 Planowanie i prowadzenie psychoterapii w sesjach indywidualnych
i grupowych
Dorosłe i Dorastające Dzieci Alkoholików
 Diagnozowanie w kierunku syndromu DDA.
 Planowanie i prowadzenie psychoterapii DDA (dorosłych i
dorastających dzieci alkoholików w sesjach indywidualnych i
grupowych.

Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych

Osoby uzależnione
 Diagnozowanie w kierunku uzależnienia od środków
psychoaktywnych, diagnozowanie innych osobistych
problemów pacjenta wynikających z przebiegu choroby.
 Konsultacje specjalistyczne.
 Psychoterapia uzależnienia w sesjach indywidualnych i
grupowych w dwóch etapach:
 podstawowy program terapii uzależnienia od środków
psychoaktywnych.
 program zaawansowany terapii uzależnienia od środków
psychoaktywnych.
Osoby współuzależnione
 Diagnostyka.
 Planowanie i prowadzenie psychoterapii w sesjach
indywidualnych i grupowych.

NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL w Żarach (068) 363 48
73)

Oferta:
 pomoc, wsparcie dla osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu
 terapie odbywają się w NZOZ Ośrodku
Terapeutycznym PROFIL w Żarach

Poradnia Zdrowia Psychicznego Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii
Psychicznej w Szprotawie
67-300 Szprotawa
ul. Odrodzenia 32
tel.: (068) 376 24 26

Oferta:
 terapia z osobami uzależnionymi
 kontakt z psychologiem, terapeutą

Klub AA Maratończyk w Szprotawie
67-300 Szprotawa
ul. Krasińskiego 23
tel.: (068) 376 49 3

Oferta:
 pomoc w zwalczaniu nałogu
 prelekcje terapeutyczne
 doradztwo w sprawach uzależnień
 możliwość spotkania z psychiatrą i
psychologiem

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w
Żaganiu
68-100 Żagań
ul. Jana Pawła II 15
tel. do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej – (068) 477 10
06 lub 07
Przewodniczący – Włodzimierz Siemiątkowski
tel. informacja (068) 477 10 10
e-mail: info@um.zagan.pl
Oferta:
 rozpoznawanie przemocy w rodzinach alkoholowych, Niebieska Karta
 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu
 wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałami Rady Miasta / Gminy
 kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
szczególności dla dzieci i młodzieży

Jednostki gminne Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy

Urzędzie Gminy w

Żaganiu

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowej
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
Urzędzie Miejskim w Małomicach
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
Urzędzie Miasta w Gozdnicy
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

w Szprotawie
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

Narkomanii przy Urzędzie Gminy w

Niegosławicach

Straż Miejska w Żaganiu
68 – 100 Żagań
ul. Jana Pawła II 15
tel.: (068) 477 10 70

Oferta:
 reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w
miejscach publicznych
 informowanie ofiar przemocy o możliwych
formach pomocy z ramienia instytucji takich jak:
Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.
 zgłaszanie stwierdzonych bądź pozyskanych od
mieszkańców informacji o przemocy w rodzinie,
w przypadku powzięcia informacji o przemocy w
rodzinie

Jadłodajnia i Świetlica dla Dzieci im. Św. Marii De Mattias przy Parafii
Wniebowstąpienia NMP w Żaganiu
68–100 Żagań
Pl. Klasztorny 8
tel. kontaktowy do Siostry Krystiany 0660 063 918
Jadłodajnia czynna w godzinach 12:00 – 13:30
Świetlica czynna w godzinach 15:00 – 18:00

Oferta:
 posiłki dla wszystkich potrzebujących
(warunek – osoby trzeźwe)
 prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

Gminne Centrum Informacji w Żaganiu
68–100 Żagań
ul. Jana Pawła II 15
tel.: (068) 477 10 83

Radca Prawny przyjmuje w poniedziałki i środy w godzinach 16:00 – 18:00

Oferta:
 darmowe porady prawne dla osób z Żagania
(po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Źródło:


http://zagan.lubuska.policja.gov.pl/policja
_radzi/wykaz_instytucji_pomocowych_z
_terenu_powiatu_zaganskiego

