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MAPA ZASOBÓW ŚRODOWISKOWYCH
L.p.
1.

Placówka
Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna w Braniewie
www.pppbraniewo.edu.pl/

2.

Specjalny
Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy w Braniewie
www.sosw-braniewo.pl

3.

Powiatowe
Centrum
Rodzinie w Braniewie
www. pcprbraniewo.pl

Zadania/Cele
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie jest
placówką oferującą specjalistyczne usługi charakteryzujące
się profesjonalizmem, rzetelnością i indywidualnym
podejściem do każdego klienta. Polegają one głównie na
diagnozie oraz szeroko rozumianej bezpośredniej pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci,
uczniów, rodziców i nauczycieli z powiatu braniewskiego.
Poradnia wspiera również młodzież w wyborze zawodu i
dalszej drogi kształcenia. Wspomaga przedszkola, szkoły i
placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Wspiera placówki
oświatowe w działaniach na rzecz ich rozwoju.
– Placówka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie prowadząca działalność
dydaktyczną i
opiekuńczo-wychowawczą,
realizowaną
podczas
szkolnych
zajęć
edukacyjnych,
rewalidacyjnych,
pozalekcyjnych
oraz
w
grupach
opiekuńczowychowawczych (Internat).

Pomocy Centrum realizuje zadnia z zakresu:
1) pomocy społecznej,
2) pieczy zastępczej,
3) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz
rehabilitacji zawodowej,
4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adres
ul. Kościuszki 105 a
14-500 Braniewo

Telefon
55 243 26 39

ul. Moniuszki 22 E
14-500 Braniewo

55 620 83 00

Pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

55 644 29 55
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4.

MOPS w Braniewie
www.mops.braniewo.pl

5.

GOPS w Braniewie
www.gopsbraniewo.pl

6.

PULS w Braniewie
www.nzoz-puls.com.pl/40/braniewo

Celem działania Ośrodka jest w szczególności:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i
możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenie niezbędnych potrzeb i
umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka, a także doprowadzenie ich do
życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze
środowiskiem,
2) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
3) pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i
zadań,
4)pobudzenie aktywności społecznej w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5) rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo

55 620 81 00

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim
poprzez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
W ramach działalności Poradni i Oddziałów Uzależnień
pomoc znajdą osoby uzależnione od alkoholu, substancji
psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, jak także
osoby im najbliższe (współuzależnieni, DDA – Dorosłe
Dzieci Alkoholików), a także osoby doznające przemocy
domowej, jak i osoby stosujące tą przemoc.

ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo

55 644 03 13-16

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej PULS
Plac Grunwaldu 1814-500
BRANIEWO

tel. 55 2435527
e-mail: pulsbraniewo@wp.pl
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7.

8.

Natomiast świadczenia Poradni Zdrowia Psychicznego i
Oddziału Psychiatrycznego adresowane są do osób
dorosłych z zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia
afektywne dwubiegunowe), z zaburzeniami lękowymi,
problemami adaptacyjnymi i osobowościowymi,
problemami związanymi z kryzysami życiowymi (rozwód,
utrata bliskiej osoby, długotrwały brak pracy i in.).
Powiatowa
Stacja
Sanitarno- Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego
Epidemiologiczna w Braniewie
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, w
zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
www.sanepidbraniewo.pl
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności i żywienia, przedmiotów użytku;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać
personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których
są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony
zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu
chorób zakaźnych i zawodowych.
Sąd Rejonowy w Braniewie
Rozpoznawanie wszystkich spraw należących do sądów
powszechnych.
www.braniewo.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje min
następujące kategorie spraw:
1) ustanowienie opieki prawnej,
2) o ograniczenie /pozbawienie/ przywrócenie/
zawieszenie władzy rodzicielskiej,
3) o zezwolenie na wydanie paszportu/dowodu
osobistego,
4) o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej

Centrum Badań
Psychologicznych PULS
Pracownia Psychotechniczna
ul. Portowa 16
14-500 BRANIEWO

tel. 55 2435527,
tel. kom.
530323194

ul. Królewiecka 26
14-500 Braniewo

55 243 23 81

ul. Sądowa 1
14-500 Braniewo

55 646 52 51
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9.

Komenda Powiatowa Policji
http://braniewo.policja.gov.pl/

zwykły zakres zarządu majątkiem małoletniego,
5) o ustalenie miejsca pobytu małoletniego,,
6) o ustanowienie kontaktów z dzieckiem,
7) o ustanowienie i rozwiązanie rodziny zastępczej,
8) o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka.
Udzielanie
pomocy
osobom
pokrzywdzonym ul. Moniuszki 11 A
przestępstwem, działalność interwencyjna, edukacyjna i 14-500 Braniewo
informacyjna.

55 244 02 00
55 244 02 01

10.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom
uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Porad i informacji prawnych udziela radca prawny. Godziny
otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach:
- Punkt 1: od 8.00 do 12.00
- Punkt 2: od 14.00 do 18.00
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Internat
Zespołu
Szkół 55 644 02 41
Budowlanych w Braniewie 55 644 02 08
ul. Królewiecka 13
(wejście do internatu od
ul. Wiejskiej 2)

11.

Urząd Miasta Braniewo

Prowadzi:
1) Poradnictwo psychologiczne – w każde pierwsze cztery
środy miesiąca w godz. 15.00 – 18.00.
2) Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych uzależnień – w każde pierwsze
cztery wtorki miesiąca w godz. 14.00 – 17.00.
3) Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem – w każde pierwsze
cztery wtorki miesiąca w godz. 14.00 – 17.00.

ul. Kościuszki 10
14-500 Braniewo

http://www.braniewo.pl/
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12.

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa
Specjalistycznego przy PCPR w
Braniewie

Punkt oferuje poradnictwo rodzinne w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy
domowej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

55 644 29 55

ul. Braniewska 11
14-530 Frombork

55 243 72 15

bł. Reginy Protmann 4
14-500 Braniewo

55 243 25 73

ul. Kościuszki 91b/1
14-500 Braniewo

55 243 25 79

http://pcprbraniewo.pl
W ramach funkcjonowania punktu udzielana jest bezpłatna
pomoc prawna ze szczególnym uwzględnieniem osób
uzależnionych, współuzależnionych, zagrożonych
uzależnieniem oraz ofiar przemocy w rodzinie.
Z porady prawnej można skorzystać w każdą środę, w
godzinach od 14.00 do 17.30.
13.

Dom Dziecka we Fromborku
http://14530dom.pl/

14.

Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży

15.

Ośrodek Centrum Rehabilitacji

Placówka socjalizacyjna, zajmująca się opieką i
wychowaniem dzieci i młodzieży pozbawionej z różnych
przyczyn rodzin naturalnych, dla których nie znaleziono
bardziej rodzinnej formy opieki.
Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od lat 7 do 18
posiadający orzeczenie sądu dla nieletnich o umieszczeniu
w placówce oraz skierowanie wydane przez Starostę
Powiatu, a w przypadkach wymagających
natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku do lat 13
przyjmowane są dzieci bez w/w skierowań.
Placówka socjalizacyjna dla dzieci i młodzieży pozbawionej
z różnych przyczyn rodzin naturalnych, dla których nie
znaleziono bardziej rodzinnej formy opieki.
Poradnia rehabilitacyjna, ośrodek rehabilitacji dziennej dla
dzieci
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16.

Braniewskie Centrum Kultury

17.

www.braniewskiecentrumkultury.pl/
Miejska Biblioteka Publiczna w
Braniewie
www.biblioteka.braniewo.pl

18.

Miejski Ośrodek Sportu w Braniewie

19.

www.braniewo.pl/aktualnosci/sport
Fundacja Żółty Szalik
www.zoltyszalik.org

Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych dla dzieci
i młodzieży

ul. Katedralna 9
14-500 Braniewo

55 620 82 00

Działalność kulturalno – edukacyjna na rzecz dzieci i ich
rodzin:
1) Biblioteczny Klub Bajaczek- spotkania dla rodziców z
maluchami .
2) Podróże po bajkowym świecie książek- zajęcia dla
przedszkolaków.
3) Pasowanie na czytelnika – uroczystość uczniów klas I
braniewskich szkół podstawowych.
4) Ferie zimowe i wakacje- zajęcia dla dzieci w wieku 6-12
lat.
5) Tydzień Bibliotek- spotkania, wycieczki, warsztaty dla
grup przedszkolnych i szkolnych.
6) Ogólnopolski Tydzień Czytania- dla dzieci młodszych,
grup zorganizowanych i wszystkich chętnych oraz akcje
głośnego czytania (przez cały rok).
7) Lekcje biblioteczne i wycieczki dla grup szkolnych,
przedszkolnych z Braniewa i powiatu.
8) Spotkania autorskie, warsztaty, konkursy (głównie w
ramach projektów).

ul. Katedralna 7
14-500 Braniewo

55 644 24 52

Organizacja zajęć sportowych w ramach różnych sekcji
min. piłka nożna, judo, boks oraz inicjatyw propagujących
aktywność fizyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
Zajmuje się min.:
1) prowadzeniem działalności leczniczej w zakresie
finansowania i organizacji świadczeń rehabilitacyjnych
dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych,

ul. Moniuszki 9
14-500 Braniewo

55 644 41 00

Stępień 11/5
14-500 Braniewo

601 921 988
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2)
3)
4)
5)

20.

Centrum Integracji Społecznej w
Braniewie
www.cisbraniewo.org

21.

Młodzieżowe Centrum Kariery w
Braniewie
www.warminskomazurska.ohp.pl/jednostki_org/m
lodziezowe-centrum-kariery-wbraniewie

22.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w
Braniewie
www.warminskomazurska.ohp.pl/jednostki_org/os
rodek-szkolenia-zawodowego-wbraniewie

starszych lub chorych,
działaniami w obszarze rozwoju wolontariatu, w tym
prowadzenie Centrum Wolontariatu,
działalnością stypendialną,
prowadzeniem działalności edukacyjnej, zwłaszcza
zajęć rozwijających pasje, zainteresowania,
prowadzeniem akcji i kampanii społecznych zgodnych z
celami fundacji.

Prowadzenie działań mających na celu reintegrację
społeczno-zawodowa. Działa na terenie miasta i
powiatu odbudowując aktywność społecznozawodową osób długotrwale pozostających bez
pracy oraz innych, obarczonych różnymi
dysfunkcjami.

ul. Kościuszki 10
14-500 Braniewo

55 644 45 45

Organizuje i prowadzi szkolenia skierowane do
młodzieży w wieku 15-25 lat, głównie zagrożonej
wykluczeniem społecznym, nie posiadającej
odpowiedniego wykształcenia, o utrudnionym
starcie w dorosłe życie, mającej trudności na rynku
pracy i zarazem potrzebującej wsparcia w zakresie
szkolenia zawodowego

ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo

55 230 49 92

Organizuje i prowadzi szkolenia skierowane do
młodzieży w wieku 15-25 lat, głównie zagrożonej
wykluczeniem społecznym, nie posiadającej
odpowiedniego wykształcenia, o utrudnionym
starcie w dorosłe życie, mającej trudności na rynku
pracy i zarazem potrzebującej wsparcia w zakresie
szkolenia zawodowego.

ul. Gdańska 19
14-500 Braniewo

511 938 986
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23.

Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie

24.

www.szkolabraniewo.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży

25.

www.snrzm.iq.pl
Młodzieżowa Grupa Wsparcia BSA
Braniewo TY &MY
ENTER
www.bsabraniewo.pl

Prowadzenie edukacji ustawicznej dorosłych i młodzieży.
Działa przede wszystkim w obszarze kształcenia kursowego
i szkolnego.
Realizacja przedsięwzięć, mających na celu wszechstronny
rozwój intelektualny, kulturalny, społeczny i ekonomiczny
młodzieży poprzez edukowanie, promowanie i wspieranie.

ul. Katedralna 9
14-500 Braniewo

55 620 83 55
507 123 982

ul. Wiejska 2
14-500 Braniewo

606184392

Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w radzeniu sobie z
problemami, osób które doświadczyły w swoim życiu
wszelkiego rodzaju przemocy fizycznej lub psychicznej, dla
młodych i samotnych matek, młodzieży i wszystkich innych
oczekujących wsparcia.

Kościuszki 10
14-500 Braniewo

515 507 115

