
BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW  ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA TERENIE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 
ORAZ GMINY MIASTA BOGUSZÓW-GORCE

DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
Powiat / Gmina

Nazwa jednostki, dane
teleadresowe

Rodzaj pomocy, godziny przyjęć
Uwagi

Powiat Wałbrzyski Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych 
tel. 74 666 63 00

Poradnictwo  prawne,  psychologiczne  oraz  porady
specjalisty pracy
z rodziną 

poniedziałki - piątki 7.30 - 15.30
z uwagi na sytuację związaną
z pandemią Covid-19 poradnictwo 
odbywa się w pierwszej kolejności 
telefonicznie
74 66 66 300

Zadania  z  zakresu  interwencji  kryzysowej  zlecono
Gminie  Wałbrzych  -  realizuje  je  Ośrodek  Interwencji
Kryzysowej w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2a
tel. całodobowy:785 789 842
Pracownik socjalny tel. 785 788 325

Poradnictwo telefoniczne
- psychologiczne – wtorek i środa od 7.30 do 15.30
-  prawne  –  po  zgłoszeniu  potrzeby  telefonicznie
umawiana jest termin porady.

Ośrodek funkcjonuje całodobowo;
z uwagi na sytuację związaną
z pandemią Covid-19 obowiązuje 
następujący tryb:
 rozeznanie sytuacji telefonicznie,
 umówienie indywidualnej wizyty,
 po wykonaniu testu na obecność

wirusa i wyniku ujemnego osoba
przyjmowana jest do OIK.

Boguszów-Gorce Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Kasprzaka 7, 
58-370 Boguszów-Gorce 
tel. 74 844 95 61

poradnictwo  socjalne  i  wsparcie,  wszczynanie  procedury
NK:  poniedziałki,  środy,  czwartki  7.30-15.30,  wtorki  7.30-
17.00, piątki 7.30-14.00

Wizyty odbywają się pojedynczo,
z zachowaniem reżimu sanitarnego; 
zalecany wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Boguszów-Gorce Punkt Konsultacyjno - 
Interwencyjny dla klientów pomocy 
społecznej 
i mieszkańców Boguszowa-Gorc,
ul. Kasprzaka 7, 
58-370 Boguszów-Gorce

poradnictwo  pedagogiczne,  pomoc  dla  rodzin,  dzieci,
młodzieży.

Ponowne uruchomienie planowane do 
końca lutego 2021



Boguszów-Gorce Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych od Alkoholu i ich 
Rodzin,
ul. Kolejowa 48,
58-370 Boguszów- Gorce
tel. 795 339 480

Poniedziałek: dyżur 14.00 – 18.00 (16.00 – grupa wsparcia 
dla osób współuzależnionych i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie)
Wtorek: dyżur 15.00 – 19.00 (17.00 – grupa AA)
Środa: dyżur 15.00 – 19.00 (17.00 grupa wsparcia dla osób
uzależnionych)
Czwartek: dyżur 14.00 – 18.00 
Piątek: dyżur 14.00 – 20.00, w tym od 14.00 – 17.00  
wsparcie dla osób eksperymentujących z narkotykami, 
17.00 – 20.00 grupa motywująca dla osób uzależnionych.

Obecnie spotkania odbywają się 
wyłącznie indywidualnie

Boguszów-Gorce Punkt Konsultacyjny wsparcia 
uczniów i rodziców szkół 
podstawowych z terenu Gminy 
Boguszów-Gorce

Poradnictwo  pedagogiczne,  pomoc  dla  rodzin,  dzieci,
młodzieży;

Działalność wstrzymana z uwagi na 
naukę zdalną


