
Wykaz Ośrodków Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej

i Psychoterapeutycznej dla 
Dzieci i Młodzieży

Na podstawie wykazu zamieszczonego na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku



Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,

że od dnia 1 kwietnia 2020 roku na terenie województwa pomorskiego w rodzaju opieka

psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są świadczenia gwarantowane w Ośrodkach

Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.

W ramach przedmiotowego zakresu podmioty lecznicze udzielają świadczeń ambulatoryjnych

lub środowiskowych następującej grupie świadczeniobiorców: dzieci przed rozpoczęciem

realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym

i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia,

a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

W niniejszej prezentacji znajduje się aktualny wykaz ośrodków realizujących przedmiotowe

świadczenia na obszarze województwa pomorskiego.



Juliusza Słowackiego 35

80-281 Gdańsk

tel: 668 539 813

tel: 58 727 17 12

poradnia_gdansk@cbt.pl

Poradnia Centrum CBT 
dla Dzieci i Młodzieży oraz 
dla Dorosłych to miejsce, 
gdzie wszyscy borykający 
się z problemami natury 

psychicznej i 
psychologicznej znajdą 
profesjonalną pomoc.

mailto:poradnia_gdansk@cbt.pl




WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA

W GDAŃSKU

SREBRNIKI 17

570 213 101

Terapia grupowa w Poradni 

Psychologiczno-Psychoterapeutycznej

GRUPA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ADAPTACYJNYMI

Oferta pomocy przeznaczona jest dla osób, które chcą:

uzyskać wsparcie w przeżywaniu sytuacji kryzysowych,

(lockdown, izolacja społeczna, utrata więzi w grupie

rówieśniczej), poznawać i pogłębiać rozumienie swoich myśli,

uczuć i zachowań oraz innych ludzi, poprawić relacje

interpersonalne i komunikację, uzyskać lepszy obraz siebie

i wyższą samoocenę

http://www.wsp-bilikiewicz.pl/szpital/oddzialy/terapia-grupowa-w-poradni-psychologiczno-psychoterapeutycznej


SZPITAL DLA NERWOWO

I PSYCHICZNIE CHORYCH

IM. ST. KRYZANA W STAROGARDZIE 

GDAŃSKIM

SKARSZEWSKA 7

58 562 06 00 w. 2136



Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla 

dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)

REJESTRACJA BEZ SKIEROWANIA

TERAPIA BEZPŁATNA (w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ)

OFERTA TERAPEUTYCZNA

Zespół terapeutyczny: psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi 

ośrodka oferują:

- porady psychologiczno-diagnostyczne,

- porady psychologiczne,

- psychoterapię indywidualną,

- psychoterapię rodzinną,

- psychoterapię grupową,

- sesje wsparcia psychospołecznego,

- porady domowe,

- wizyty środowiskowe.



Opieka specjalistów skierowana jest:

- do dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych do ich ukończenia, jednak nie później niż do 21 roku życia,
- ich rodzin lub opiekunów prawnych,
- osób zawodowo lub społecznie zajmujących się młodzieżą.

Oferujemy pomoc terapeutyczną dla młodych osób, które :

- mają problemy emocjonalne,
- odczuwają lęk, obawy, depresję, nie radzą sobie ze swoimi problemami (także rodzinnymi, wynikającymi z epidemii, rozłąki z
rodziną czy innymi),
- są w sytuacjach kryzysowych , przeżyły traumatyczne wydarzenia,
- są ofiarami przemocy ze strony dorosłych lub rówieśników,
- nie potrafią odnaleźć się w środowisku, grupie rówieśniczej,
- czują się samotne, bezradne, izolowane, wyobcowane,
- mają problemy z odżywaniem, opanowaniem agresji czy autoagresji.

Kontakt z ośrodkiem nawiązywać można:

telefonicznie: 723 719 808
mailowo: pdim@kocborowo.pl

Rejestracja pod numerem telefonu 58 56 20 600 w. 2136
Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Wtorek od 8.00 do 18.00
Środa od 8.00 do 17.35
Czwartek od 8.00 do 18.00
Piątek od 8.00 do 15.35



SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W CZERSKU

KRÓLOWEJ JADWIGI 4

502 518 083



Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi Ośrodka oferują:
• poradę psychologiczną diagnostyczną,
• poradę psychologiczną,
• psychoterapię: indywidualną, rodzinną, grupową,
• wsparcie psychospołeczne,
• wizytę, poradę domową lub środowiskową.

Dla kogo?
• dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcenia
w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, jednak nie później niż do 21 roku życia,
• dla ich rodzin lub opiekunów prawnych.

Opieka skierowana jest do dzieci i młodzieży, które nie wymagają opieki psychiatry, a np.:
• odczuwają lęk wynikający z obecnej sytuacji związanej z COVID-19 lub wprowadzenia nauki zdalnej;
• mają trudności w kontaktach społecznych, rówieśniczych, rodzinnych;
• doświadczają sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych;
• doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych;
• cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, psychosomatycznych;
• są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej;
• mają poczucie samotności, izolacji, bezradności; doświadczają trudności w radzeniu sobie z emocjami;
• wykazują zachowania aspołeczne, agresywne, autodestrukcyjne, opozycyjno- buntownicze i inne.



SAMODZIELNY PUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

LĘBORKU

JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13

662 044 789



Kogo leczymy?

Pacjentów pełnoletnich ze wszystkimi rodzajami chorób i zaburzeń 

psychicznych.

Formy pomocy:

• diagnozowanie i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych przez lekarzy 

specjalistów psychiatrów

• diagnozowanie psychologiczne

• psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie poznawczo-

behawioralnym przez certyfikowanego terapeutę

• psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie 

psychodynamicznym przez certyfikowanego terapeutę

• psychoterapia grupowa ambulatoryjna

• psychoterapia rodzinna



SZPITALE POMORSKIE SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W GDYNI

WÓJTA RADTKEGO 1

58 72 60 860



PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Szpital św. Wincentego a Paulo

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży to miejsce, w którym opieką zostaną otoczone dzieci i młodzież szkolna oraz

młodzież do 18 lat lub w przypadku osoby uczącej się do ukończenia 21. roku życia. Młodych pacjentów wymagających wsparcia
psychologicznego przyjmują:
• psychologowie,
• psychoterapeuci
• terapeuci środowiskowi

Podłożem chorób psychicznych jest m.in. stres, tempo życia, presja społeczna i zaburzenia relacji międzyludzkich.
Niestety te wszystkie doświadczenia dotyczą również zaburzeń u dzieci i młodzieży. Dlatego mając na uwadze dobro i zdrowie
najmłodszych mieszkańców Pomorza, zdecydowaliśmy o powstaniu miejsca – które będzie stanowiło „bezpieczną przystań”
dla młodych osób w walce z tym nierównym przeciwnikiem.

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży to miejsce, w którym łatwiej będzie młodym ludziom skontaktować
się z psychologiem.
Chcielibyśmy, aby dzieci mogły razem z rodzicami czuć się w naszej poradni mile przyjęte, wysłuchane i zrozumiane, a młodzież
mogła zyskać wsparcie zarówno w skutkach emocjonalnych pandemii, jak też w innych indywidualnych problemach.

W ramach działalności Poradni zatrudnieni są specjaliści, którzy w ramach swoich zadań realizują m.in. porady psychologiczno-
diagnostyczne, sesje: psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcia psychospołecznego. W sytuacjach tego
wymagających będą mogły odbywać się również wizyty i porady domowe lub środowiskowe.
Do poradni nie wymagane jest skierowanie. Opieką specjalistyczną młody pacjent zostaje objęty w ciągu 7 dni od momentu
zgłoszenia.



CENTRUM ZDROWIA DIAGNOZA I TERAPIA

GDYNIA

INŻ. J. ŚMIDOWICZA 49

531 255 697 i 531 539 639



NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 

KATARZYNA SZALEWSKA

PIOTRKOWSKA 27/6 W GDAŃSKU

PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 30 W GDAŃSKU

WIOŚLARSKA 12 W GDYNI

ŻEROMSKIEGO 49 KOSAKOWO

DERDOWSKIEGO 23 RUMIA

GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO 48 SOPOT

10 LUTEGO 13 WEJHEROWO

600 053 419 i 698 358 576





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ W GDAŃSKU

PROF. ROMANA LIPOWICZA 21

22 177 78 36


