
Wykaz instytucji i organizacji pozarządowych  do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach 

wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i wychowawczej.

Nazwa Podmiotu Zadania do realizacji

Klub Abstynenta POMORZE,              
ul. Zwycięstwa 168, Koszalin

Wspieranie działań na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych w ramach działalności statutowej Stowarzyszeń 
Abstynenckich
Wspieranie prowadzenia punktu informacyjnego (dyżurów – psycholog, prawnik, terapeuta) dla osób dotkniętych 
problemem alkoholowym

Stowarzyszenie „Młodzi Młodym”, 
ul. Zwycięstwa 168, Koszalin.

Wspieranie realizacji programu profilaktycznego w ramach programu „Szkoła dla rodziców”.

Fundacja zaSTOPuj,                               
ul. Koszalińska 10, Sianów

Wspieranie organizacji lokalnych  w zakresie pomocy rodzinie z problemem alkoholowym FAS.

Stowarzyszenie "Młodzi - Młodym", 
ul. Zwycięstwa 168, Koszalin

SYNERGIA: Wspieranie poradnictwa psychologicznego na rzecz rodzin i osób dotkniętych problemem narkomanii. 
Wspieranie interwencji kryzysowych. Wspieranie grup socjoterapeutycznych. Wspieranie grupy psychoedukacyjnej
Wspieranie działań w zakresie HIV-AIDS na rzecz mieszkańców miasta poprzez prowadzenie punktu badań - punkt 
konsultacyjny.

Polskie Towarzystwo                          
Zapobiegania Narkomanii,                   
ul. Zwycięstwa 168, Koszalin

  Wspieranie poradnictwa psychologicznego na rzecz rodzin i osób dotkniętych problemem narkomanii. Wspieranie zajęć 
psychokrekcyjnych indywidualnych. Wspieranie ambulatoryjnej grupy  psychoedukacyjnej. Wspieranie interwencji 
kryzysowych. Wspieranie grupy wsparcia dla rodziców. Wspieranie grupy psychoedukacyjnej. Wspieranie treningów 
asertywności. Wspieranie zajęć warsztatowych dla uczniów szkół w ramach profilaktyki szkolnej.

Fundacja zaSTOPuj,                               
ul. Koszalińska 10, Sianów

Wspieranie zajęć warsztatowych dla uczniów szkół w ramach profilaktyki szkolnej.
Wspieranie interwencji kryzysowych

Miejska Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna, ul Morska 43, Koszalin

Diagnozowanie, opiniowanie i terapia: logopedyczna, indywidualna dzieci dotkniętych przemocą i ofiar przemocy. Praca z
dziećmi z Zespołem Aspergera we współpracy z placówkami. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – diagnozowanie, 
opiniowanie i terapia. Indywidualne spotkanie wspierająco-terapeutyczne dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
różnego typu. Prowadzone sa też zajęcia dla rodziców Szkoła dla rodziców

NZOZ Monada Poradnia zdrowia 
psychicznego dla dzieci ul Kościuszki 
7 Koszalin

 Zaburzenia psychiczne i zachowania

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja 
Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa 
Chałubińskiego 7 Poradnia Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci
Zespół ds. Nieletnich i Patologii 
Wydziału Prewencji KMP w 
Koszalinie
 ul. Słowackiego 11

Prowadzenie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności z udziałem nieletnich.
Organizowanie, prowadzenie i koordynowanie pracy profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz działań 
profilaktycznych w sferze patologii społecznych, między innymi, bezdomności, żebractwa, a także narkomanii, 
alkoholizmu i innych uzależnień.

 


