
Instytucje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie na terenie Sopotu: 

 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Aleja Niepodległości 759a 
tel. 58 550 04 23 
pon.: 13.00-15.00; wt.-pt.: 8.00-10.00 
e-mail: zippwr@mopssopot.pl 
 
Komenda Miejska Policji w Sopocie  
ul. Armii Krajowej 112a, 81-824 Sopot 
Oficer dyżurny: telefon 58 521 62 22;  
fax 58 521 62 88 
Wydział Prewencji I Ruchu Drogowego:  
tel. 58 521 62 89; fax 58 521 62 88 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie 
ul. Władysława IV 23/25, 81-742 Sopot 
tel./fax: 58 551 51 33 
godz.: pon.-czw.: 8.00-18.00; pt.: 8.00-16.00 
e-mail: ppp@sopot.pl 
 
Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot 
ul. 3 Maja 67/69, Sopot 
tel.: 58 551 48 75 
godz.: 08:00-20:00 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ul. Marynarzy 4, Sopot 
tel. 58 521 36 10 
 
Prokuratura Rejonowa w Sopocie z siedzibą w Gdańsku 
Kołobrzeska 41, 80-391 Gdańsk, 
tel: 58 551-09-22; fax:  58 551 50 30  
e-mail: sopot@gdansk.po.gov.pl; www.prokuratura.gda.pl 
 

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 

*Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Gdańsk 
ul. Rataja 10, 83-031 Rusocin poczta Łęgowo 
tel./fax  58 691 19 36, 511 050 745 
sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl 
www.sow.powiat-gdanski.pl 
 
*Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Gdynia 
ul. Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia 
tel. 58 354-68-64 , 58 622-22-22;  
sow@zps.net.pl 
www.zps.net.pl 
 

 

http://www.prokuratura.gda.pl/
http://www.sow.powiat-gdanski.pl/
http://www.zps.net.pl/


Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy  
w rodzinie: 

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) 
al. Niepodległości 759a (I p.), 81 - 838 Sopot 
tel. 58 550 14 14 
 
*Zespół Placówek Specjalistycznych 
Grabowo 2, 81-265 Gdynia 
tel. 662 728 005; fax. 58 664 33 66   
program@zps.net.pl; www.zps.net.pl 
 

Podmioty udzielające pomocy ze względu na przemoc (w tym seksualną): 

Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie  
Sopot, ul. Chrobrego 6/8 (gabinet na terenie Pogotowia) 
tel. 531 539 639 
Diagnoza i konsultacja psychiatryczna, psychoterapia dla dzieci i rodzin 
 
ABC Family Med. (Poradnia Zdrowia Psychicznego) 
Sopot, al. Niepodległości 748 
58 555 04 15 
Pomoc psychiatryczna dla osób dorosłych 
 
*Gospody-Med. Sp. z o.o. Poradnia psychiatryczno-psychologiczna dla dorosłych 
ul. Gospody 19, 80-344 Gdańsk 
tel. 58 556 27 23 
 
*Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z o.o. 
ul. Traugutta 9, 81-384 Gdynia 
tel. 58 620 81 70 
tel. 58 621 61 43 
 
*Zespół Placówek Specjalistycznych: Ognisko Wychowawcze, Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie oraz Placówka Interwencyjna przy Domu Dziecka 
ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia 
tel./faks 058 664 33 66 
e-mail: terapeutyczny@zps.net.pl 
www.zps.net.pl 
Placówka udziela pomocy dzieciom - ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania 
seksualnego, zaniedbania. 
Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie: 
* konsultacja psychologiczna, 
* diagnoza psychologiczna, 
* terapia indywidualna dzieci, 
* grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej 
* konsultacje wychowawcze, 
* grupa wsparcia dla rodziców 
* terapia rodzinna (systemowa), 
* pomoc prawna. 
Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą. 
Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci. 

http://www.zps.net.pl/


*Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku 
(Pomoc dostępna jedynie dla mieszkańców Gdańska, lub dzieci mieszkających w Sopocie - uczących się na 
terenie Gdańska) 
ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk 
tel. 058 347-89-30 
e-mail: osrodek@pro.onet.pl 
Placówka udziela pomocy dzieciom - ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania 
seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu. 
Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie: 
* konsultacja psychologiczna, 
* diagnoza psychologiczna, 
* terapia indywidualna i grupowa dzieci, 
* grupa socjoterapeutyczna, 
* konsultacje wychowawcze, 
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych, 
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze. 
Ośrodek współpracuje z ginekologiem oraz z lekarzem dokonującym obdukcji. 
 
*Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku; pl. Ks. Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk; 58 511 01 21 
Czynny: 7 dni w tygodniu, 24h / dobę. 
Oferta:  pomoc psychologiczna, socjalna (praca socjalna), prawna, psychoterapia, grupy wsparcia, 
treningi zapobiegania przemocy dla sprawców, hostel. 
 

*Niebieskim kolorem zaznaczono inne trójmiejskie instytucje działające w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Umieszczono zostały w celu informacyjnym. 
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