
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZDROWIA - 

ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM 

PRZEMOCY W RODZINIE 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU
ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek
e-mail: ops_barlinek@poczta.onet.pl lub kontakt@ops-barlinek.pl, www.ops-barlinek.pl 
sekretariat: tel./fax. (95) 74 60 014 (poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00)

PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU DZIAŁA:
Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku
tel. 669-213-200 lub 95 746 00 14 (poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00)
e-mail: przemoc.barlinek@o2.pl, www.ops-barlinek.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku
tel. 95 746 00 14 (poniedziałek – piątek od 7.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00)
e-mail: uzaleznienia.barlinek@onet.eu, www.ops-barlinek.pl
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii.
tel. 95 746 00 14 (poniedziałek – piątek od 7.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00)
e-mail: nalog.nacomito@wp.pl, www.ops-barlinek.pl



PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY, W RAMACH KTÓREGO PRZYJMUJE:
psycholog - do spraw uzależnień i współuzależnienia - 22 godz. w m-cu
doradca rodzinny - 20 godz. w m-cu (poradnictwo jest bezpłatne, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty 
przez pracownika socjalnego w ramach rejonizacji - adresu zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie)
psycholog dziecięcy - umawianie wizyty prowadzi Przewodnicząca Gminnego Zespołu  
Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
“POMAGALNIA” - zapewnia wszystkim mieszkańcom gminy Barlinek bezpłatne porady specjalistyczne 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, porady pedagogiczne dla rodziców, z zakresu 
kurateli rodzinnej i karnej, porady z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, oraz porady 
interwencyjne policji, przedstawiciela ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Informacje można uzyskać drogą e-mail: przemoc.barlinek@o2.pl  (akcja pilotażowa)
TERMIN GODZINA ZAKRES PORAD

II-czwartek miesiąca 15.00-17.00 - porady z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
- porady pedagogiczne dla rodziców szkoły podstawowej
- porady z zakresu ochrony zdrowia

III-czwartek miesiąca 15.00-17.00 - porady z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- porady pedagogiczne dla rodziców uczniów gimnazjalnych
- porady w zakresie kurateli rodzinnej i karnej

IV-czwartek miesiąca 15.00-17.00 - porady z zakresu pracy socjalnej
- porady policji w zakresie spraw interwencyjnych
- przedstawiciel organizacji pozarządowych

BARLINECKI KLUB ABSTYNENTA -  PROWADZI WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POPRZEZ:
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny - dla osób z problemem alkoholowym u siebie i w rodzinie
czwartek od 17.00 do 19.00 lub pod tel. 95 746 22 41 (w czwartek) bądź 887 790 961 (od poniedziałku do niedzieli)
Spotkania klubowe - poniedziałek, wtorek, piątek od 17.00 do 20.00
Grupy samopomocowe:
,, Al.-anon” (dla współuzależnionych – rodzin alkoholika) środy godz. 17.00
,,AA” (anonimowi alkoholicy) czwartki od godz. 18.00

Komisariat Policji w Barlinku
ul. Ogrodowa 8, 74-320 Barlinek
tel. 95 747 12 03  (poniedziałku - piątku od 7.00 do 15.30)
tel. alarmowy: 997 lub 112
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Szpitalna 11, 74-320 Barlinek
tel. 601 990 606

N O W O Ś Ć - Od 01 lutego 2016r. Gmina Barlinek podpisała umowę z Ośrodkiem Terapii 
Uzależnień “ZMIANA” w Choszcznie, który świadczy NIEODPŁATNĄ pomoc w zakresie terapii 
uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia od hazardu, 
współuzależnienia oraz dorosłych dzieci alkoholików dla wszystkich mieszkańców Gminy Barlinek 
(do udziału w terapii nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne oraz skierowanie). 

Ośrodek Terapii Uzależnień “ZMIANA” 
ul. Dąbrowszczaków 22, 73-200 Choszczno
tel. 511 313 151 (poniedziałek, środa, piątek - od 8.00 do 18.00 oraz wtorek i czwartek - od 8.00 do 20.00)
e-mail: otu.choszczno@qmail.com, www.otuzmiana.wix.com/choszczno

Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego 
Świetlica Terapeutyczna “Dziupla”

ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek
tel. 95 746 24 47 (www.bratek-barlinek.pl)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Szosowa 2B, 74-320 Barlinek
tel. 95 746 22 07 (e-mail: pp-pbarlinek@o2.pl)
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