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Nieodpłatna pomoc prawna
w Brzegu

Nieodpłatna pomoc prawna
w Brzegu

Nieodpłatna pomoc prawna
w Grodkowie

Nieodpłatna pomoc prawna
w Lewinie Brzeskim

ul. Kard. Wyszyńskiego 23 parter,
pok. 3

ul. Kard. Wyszyńskiego 23 parter
pok.3

ul. Warszawska 29, parter
pok.5, umówienie terminu wizyty

ul. Rynek 1 parter, pok. 5

Udzielają pomocy adwokaci wyznaczeni przez ORA
w Opolu

umówienie terminu wizyty tel.774447914
godz. otw:pon10-14 ; wt 13.30-17.30 ; śr 10-14

czw 13.30-17.30 ; pt 10-14
brzeg-powiat.npp-24.pl
(przysługuje każdemu po złożeniu
oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść
kosztów, jest winda dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich )

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
49-300 Brzeg
ul. Kard. Wyszyńskiego 23 parter,
pok.34
tel.775943351

e-mail:konsument@brzeg-powiat.pl
godz. otw: pon 9-17, wt 8-12, pt 9-17
(przysługuje konsumentom)

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzegu
49-300 Brzeg
ul. Armii Krajowej 32

tel.774441390,774441391,774441392
e-mail: opbr@praca.gov.pl
godz. otw: pon-pt 7.30-15.30
(ogólnie dostępny)

Udziela pomocy organizacja pozarządowa
(adwokat lub radca prawny)

umówienie terminu wizyty
tel.774447914
godz. otw: pon 15-19 ; wt 09-13 ; śr 15-19

czw 09-13 ; pt 15-19
brzeg-powiat.npp-24.pl
(przysługuje każdemu po złożeniu oświadczenia,
że nie jest w stanie ponieść kosztów, jest winda
dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich)

Punkt Pomocy
Kryzysowej w Brzegu
49-300 Brzeg, ul.Piastowska 29a
tel. 77 4160506
e-mail: ppk@mops-brzeg.pl
godz. otw: pon-pt 7.45-15.45
(ogólnie dostępny)

Powiatowy Urząd Pracy Filia
Grodków
ul. Warszawska 40 a
49-200 Grodków
Tel. 774155495
774153180

godz. otw. 7:30-15:30

e-mail: opbrgr@praca.gov.pl
(ogólnie dostępny)

Udzielają pomocy radcy prawni wyznaczeni
przez ROIRP w Opolu

tel.774447914
godz. otw: pon 07-11 ;wt 08-12 ; śr 13-17

Udziela pomocy organizacja pozarządowa
(adwokat lub radca prawny)

umówienie terminu wizyty
tel.774447914
godz. otw: pon 10-14 ;wt 14-18 ;śr 10-14

czw 10-14 ; pt 10-14
brzeg-powiat.npp-24.pl
(przysługuje każdemu po złożeniu
oświadczenia, że nie jest w stanie
ponieść kosztów)

czw 10-14 ;pt 10-14
brzeg-powiat.npp-24.pl
(przysługuje każdemu po złożeniu
oświadczenia, że nie jest w stanie
ponieść kosztów)

Dzienny Dom Pomocy
w Brzegu
49-300 Brzeg
ul. Piastowska 29

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Brzegu
49-300 Brzeg
ul. Kard. Wyszyńskiego 23
tel. 77 4169505

tel.77 4045820 ,77 4045821
e-mail: ddp@mops-brzeg.pl
godz. otw: pon-pt 8-16

(dostępny dla osób samotnych i chorych
oraz dla osób które z powodu wieku,
potrzebują takiej pomocy)

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Grodkowie
49-200
ul. Szpitalna 12
tel.774153345
e-mail:ops@ps.grodkow.pl

godz. otw: pon 7.30-15.30, wt-pt 7-15
(ogólnie dostępny)

e-mail:sekretariat@pcprbrzeg.pl
godz. otw: pon-pt 7.15-15.15
(ogólnie dostępny)

(jest winda dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich)

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
49-318 Skarbimierz
ul. Parkowa 12

tel.774046610 ,774046600
e-mail:gopsskarbimierz@op.pl

godz. otw: pon 7.15-16.15,
wt-czw. 7.15-15.15, pt 7.15-14.15

(ogólnie dostępny)
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Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Olszance z/s w Krzyżowicach
49-332 Olszanka
Krzyżowice 72
tel.774122660,774122661,774122662
e-mail:gops@olszanka.pl

godz. otw: pon-pt. 7-15
(ogólnie dostępny)

Dom Dziecka
w Skorogoszczy
49-345 Skorogoszcz
ul. Zamkowa 23

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubszy
49-313 Lubsza

ul.Szkolna1a

tel.774120830, 774120831, 774128746
godz. otw: pon 7-16,wt-czw 7-15, pt 7-14

(ogólnie dostępny)

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej Lewin
Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 26
tel.774042630
e-mail:mgopslewin@poczta.pl
(ogólnie dostępny)

Dom Dziecka w Strzegowie
49-200 Strzegów
Strzegów 35
tel.774158091

Zespół Placówek
OpiekuńczoWychowawczych ,,Szansa"

e-mail:domwstrzegowie@o2.pl
(kierowane dzieci i młodzież
zaniedbane środowiskowo, sieroty )

49-300 Brzeg
ul. Poprzeczna 3
tel.774162111
e-mail:zpow_szansa@op.pl
(kierowane dzieci i młodzież
zaniedbane środowiskowo, sieroty)

Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna
49-300 Brzeg
ul. Poprzeczna 3 c
tel.774163207 , 774163988

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna
Kasztanowa 3
49-200 Grodków
tel: 77 415 55 11

godz. otw: pon -czw. 8-17, pt 8-15
(dla dzieci i młodzieży)

godz. otw: pon – pt. 8 – 16
(dla dzieci i młodzieży)

godz. otw. pon.8-20, śr. 8-20, czw 8-15
(ogólnie dostępna)

49-300 Brzeg, ul. B.Chrobrego 32A
tel. 77 4169893 ,77 4045595
e-mail:mops@brzeg.pl
godz. otw : pon-pt 7:15-15:15
(ogólnie dostępny)

godz. otw. pon7-16,wt-czw.7-15, pt 7-14

tel.774121023,774121174
e-mail:ddskorogoszcz@poczta.onet.pl
(kierowane dzieci i młodzież zaniedbane
środowiskowo, sieroty )

ul. Słowackiego 5
49-200 Grodków
Tel. 664921615

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brzegu

e-mail: sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl

e-mail: pppgrodkow@op.pl

Schronisko im. św. Brata
Alberta
Pępice 81
49-351 Przylesie
tel. 774123987
(dla bezdomnych mężczyzn)

Polski Czerwony Krzyż
ul. Piastowska 29
49-300 Brzeg
Tel. 774162124
od pn.-pt. godż.8-15

e-mail: pckbrzeg@gmail.com
(ogólnie dostępny)
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Bienias Beata Specjalistyczna
Poradnia Leczenia Uzależnienia
od Alkoholu
i Współuzależnienia oraz
Poradnia Chorób Płuc
ul. Herberta 3A 49-300 Brzeg
tel. 774167612
kom. 669524578
e-mail:dawidziuk@zozbeta.pl
godz otw: pon 12-19, wt -czw 8-19
pt 8-15
(ogólnie dostępna)

Fundacja Centrum Aktywnego
Wsparcia
ul. Wileńska 39/13
49-300 Brzeg
Tel.511288715

(swoją pracę opiera na metodach
pedagogiki ulicznej, socjoterapii,
alternatywnej, formie zagospodarowania
wolnego czasu - ogólnie dostępna)

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Grodkowie
ul. Warszawska 29
tel.774040349 (2 x w miesiącu.)
czw 15-17
(ogólnie dostępna)

Pracownia Orange

ul. Piastowska 29a
tel. 511288715
e-mail: caw-sws@tutamail.com
pn.-pt. godz.13-17

Fundację Centrum Aktywnego
Wsparcia
(ogólnie dostępna)

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Brzegu
ul.Rynek 11
(Ratusz Miejski pok.3)
tel.774169970
dyżur pierwsza środa miesiąca
15:30-17:30
(ogólnie dostępna)

środowiskowy Dom

Samopomocy prowadzony
przez Brzeskie
Stowarzyszenie Chorych na
SM
ul. 1-go Maja 2
49-300 Brzeg
Tel. 724420410
e-mail: sdsbrzeg@interia.pl

godz.otw. pn-pt.7-15
(dzienny pobyt dla osób dorosłych,
przewlekle psychicznie chorych i
upośledzonych umysłowo - ogólnie
dostępny)

Punkt Poradnictwa
Rodzinnego

(skierowany do rodzin z problemami alkoholowymi i

uzależnionymi od innych środków psychoaktywnych
dla małżeństw, dzieci i młodzieży, osób
współuzależnionych, dzieci, które mają trudności
w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, trudności
w uczeniu się, dla osób potrzebujących wsparcia
w zakresie realizowania ról małżeńsko-rodzinnych)

Gabinet Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
znajduje się w Wyższej Szkole
Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, ul.
Piastowska 14, III piętro.
Rejestracja pod nr tel. 507420097
harmonogram dyżurów:
pn.16-17:30 - mediator rodzinny
wt.13-16 doradca rodzinny, pedagog,
terapeuta
śr. 14-17 pedagog, terapeuta Biofeedback
czw.17-19 psycholog

Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy Brzeskim
Stowarzyszeniu Chorych na
SM
ul. 1-go Maja 2
49-300 Brzeg
e-mail 1019magda@interia.pl

tel.773330569
kom.785110374

godz.otw.7-15
(dla osób powyżej 18 roku życia z
orzeczeniem o st.
niepełnosprawności znacznym lub
umiarkowanym)
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